
 

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

21 de setembre 

 

President, Senyories:  

Comparec davant de vostés i del poble valencià per avaluar l’estat de la Comunitat 

Valenciana i orientar el seu rumb en un moment de màxima dificultat. 

Probablement, el moment més complicat que ens ha tocat viure. El moment que mai ningú 

haguera desitjat. 2 1.582 valencians han perdut la vida a causa d’una pandèmia que a la nostra 

terra ha afectat la salut de 35.000 persones que ja han rebut l’alta. A elles, i molt en especial a les 

famílies de les víctimes, els envie la meua estima i tota la força per seguir endavant. Vivim un 

moment de tristesa i patiment col·lectiu.  

“Una gran dolor que llengua no pot dir”, en paraules d’Ausiàs March. 

Sempre ho recordarem. 

 Sempre els recordarem. 

Senyories, La preocupació s’ha apoderat de tots nosaltres.  

• Per la salut de la nostra gent.  

• Per l’educació dels nostres fills i nets.  

• Per l’impacte en la manera de guanyar-se la vida de treballadors, autònoms i empresaris.  

 

El virus ens ha col·locat en una situació crítica. Ningú ho pot negar. Però vull començar este 

debat subratllant un fet inequívoc:  

La foto que hui tenim de la Comunitat Valenciana seria molt més fosca sense dos factors:  

• D’un costat, l’aliança efectiva entre la societat valenciana i les seues institucions en els 

últims anys.  

• I de l’altre costat, la gestió col·lectiva per minimitzar els efectes de la pandèmia. 



 

Senyories, 

No em centraré hui en fer una mirada al passat. 

No és el temps que interessa a una ciutadania necessitada de respostes. 

Tanmateix, considere imprescindible: 

• establir d’on venim 

• i analitzar l’esforç que hem fet junts –en estos últims cinc anys– per arribar a una 

situació de major fortalesa.  

 

Miren: 

Entre juny del 2015 i febrer del 2020: 

• L’atur baixà un 24 % i les afiliacions a la Seguretat Social augmentaren en 276.000 

persones. 

• Les exportacions, un pilar fonamental de la nostra economia, han pujat un 30 %, 

deu punts més que la mitjana estatal. 

• El turisme ha estat fonamental per al nostre progrés: ha crescut un 54 %, passant de 

6,2 a 9,6 milions de turistes estrangers. 

• El sector industrial ha crescut un 14 %. 

• La millora econòmica prèvia a la pandèmia impulsà el consum: 

- De vivendes, un 46 %. 

- I de vehicles, un 60 %. 

• I la inversió estrangera a la Comunitat Valenciana s’incrementà un 
105 %. 

 
 

Som el territori d’Espanya que més inversió ha rebut. Entre altres coses, per la millora 
de la Confiança Empresarial. 
 

Perquè, senyories: 



 

Tornem a ser mereixedors de confiança. I ho acabem de presenciar: 
 

Del desmantellament financer valencià de la passada dècada (amb la desaparició de 
Bancaixa, la CAM i el Banc de València), hem passat a albergar la seu del major pol financer 
d’Espanya amb la fusió entre Bankia i CaixaBank. 
 

Ahí, i en l’elecció d’Alacant com a seu del Banc Sabadell, es veu el resultat d’haver alçat 
la hipoteca reputacional valenciana. 

 

Tanmateix, senyories, els indicadors essencials d’una societat avançada són aquells que es 

refereixen a la cohesió social. 

Perquè l’economia està al servei de les persones. 

Tenim indicadors socials que posen de relleu el desenvolupament inclusiu que persegueix 

l’acció d’este Govern i que –amb humilitat, sense triomfalismes ni autocomplaences– intentem 

superar cada dia. 

Entre 2015 i 2020, la vida dels ciutadans valencians ha millorat en molts aspectes. 

Donaré només uns exemples referint-me, en primer lloc, a tres pilars fonamentals de 

l’Estat del Benestar:  

→ En Sanitat: 

• 80.000 persones han recuperat el dret a la sanitat universal. 

• A un milió i mig de valencians se’ls ha llevat el copagament farmacèutic injust. 

• Cada dia, la Generalitat inverteix 18,5 milions d’euros en Sanitat. Són 3 milions i mig 

al dia més que abans. 

• i 43.000 professionals han vist, per fi, desbloquejada la seua carrera professional en 

una decisió de justícia que enfortirà la base del sistema sanitari, que és el capital humà. 

→ En Educació: 

¿Saben com han canviat les aules dels centres educatius valencians? 

• La plantilla de 64.000 professors i professores ha pujat a 76.000. Un 20 % més. 



 

• Xarxa Llibres proporciona hui, gratuïtament, els llibres de text amb quasi mig milió 

de beneficiaris. 

• i Les places en escoles de 0 a 3 anys han augmentat un 21 %. 

 

Però no és només això: 

• La terra dels barracons i dels escàndols en Ciegsa ha deixat pas al Pla Edificant: 

- Un total de 788 milions per a la construcció o reforma de 578 centres. 

- En estos moments, s’executen obres de 50 centres amb la col•laboració dels 

ajuntaments. 

• Les beques de menjador ja arriben a 144.000 famílies, 53.000 més. 

• L’abandó escolar s’ha reduït 7 punts. 

• Les beques universitàries s’han duplicat, i les taxes de matrícula han baixat un 15 %. 

 

Senyories, 

Estos resultats en Sanitat i Educació es completen amb el desenvolupament inclusiu, que és 

la fita en el camí del nostre model social. 

 

I són les polítiques socials –les que garanteixen els drets–, les que han transformat la vida 

de centenars de milers de valencianes i valencians. 

Els done 3 exemples només: 

→ En 1er lloc: 

En atenció a la dependència, en 5 anys: 

• Els beneficiaris són més del doble: de 40.000 a 98.000. 

• La llista d’espera s’ha reduït un 40 %. 



 

• i l’ajuda per fi s’abona a mes vençut. 

  

→ En 2on lloc: 

La Renda Valenciana d’Inclusió ha sigut una xarxa pionera per a no deixar caure a 50.000 

persones. Una xarxa en creixement que multiplica per 8 la quantia de la renda ciutadana de 2015. 

Multiplica per 8. 

 

→ i En 3er lloc: 

La Taxa de Risc de Pobresa s’ha reduït el doble que a Espanya: 7,7 punts. 

 

Tot això, senyories, ha sigut fruit de l’esforç comú. 

Eixa contribució ha permés un augment deL 36 % en la inversió social: 

10 milions al dia més en despesa social. 

 

I els recursos, senyories, han sigut aportats d’una manera més justa gràcies a les reformes 

fiscals de caràcter progressiu amb les que el Consell ha beneficiat a un milió i mig de persones. 

  

Senyories: 

Eixes han sigut les nostres prioritats en els tres grans pilars de l’Estat del benestar: 

• universalitzar drets, 

• ampliar eixos drets 

• i millorar la seua qualitat. 

Perquè un país 

• que no ensenya bé als seus xiquets, 



 

• que no atén bé als seus malalts, 

• i que no protegeix bé als més vulnerables 

eixe país 

perd en decència, en esperança 

i en dignitat. 

 

Ho diu Tony Judt: 

“No importa com de ric siga un país, sinó com de desigual és”. 

Eixe esperit, senyories, és el que ha mogut al govern forjat en el Jardí Botànic i ampliat 

l’any passat en el castell d’Alacant. 

A tots els membres d’eixe Consell, i als diputats i diputades que li donen suport 

parlamentari, hui els done les gràcies pel treball compartit. 

Senyories, 

Han sigut 5 anys amb una doble mirada: desenvolupament i redistribució social. 

Ahí estan els resultats. 

Eixa era la nostra foto a color –sempre millorable– quan va arribar la pandèmia esta 

primavera. 

Però la foto, com a tots els llocs del món, de sobte va perdre color.  

Ara bé: és necessari assenyalar que el drama del Covid... 

• Haguera sigut més greu sense partir d’eixa situació de fortalesa aconseguida amb 5 

anys de treball compartit, 

• I haguera sigut més greu encara sense la resposta decidida i col•lectiva que hem 

donat en la gestió de la pandèmia. 

 



 

I em detindré en eixe punt. 

Què hem fet front al virus? 

 

Senyories, 

M’agradaria que recordàrem. 

Que recordàrem el 10 de març. Eixa nit, quan encara no estàvem en Estat d’Alarma, quan 

encara no s’havia declarat la pandèmia, el Consell va decretar la suspensió de les Falles. I de 

seguida, vam tancar els barsnabans de què ho fera tot Espanya. 

Una mesura històrica, valenta i compromesa que posava la salut pública com a prioritat 

inqüestionable. 

  

Senyories, 

M’agradaria que continuàrem recordant. 

Que recordàrem el 24 de març. 

Eixe dia arribava el primer avió procedent de Xina amb material sanitari i de protecció 

adquirit per una comunitat autònoma. 

Per a la Comunitat Valenciana. 

És cert, senyories: 

Ja vaig demanar perdó en esta tribuna per no haver pogut equipar millor als professionals 

sanitaris a l’inici de la pandèmia. 

Després, mentre el desabastiment general continuava a tot arreu, la Generalitat va ser el 

primer govern autonòmic en importar mascaretes, EPI’s, respiradors, guants i ulleres protectores. 

Amb este avió vam iniciar l’Operació Ruta de la Seda. I en un mes arribaven 16 avions amb 

568 tones de material. 

Quan més falta feia. 



 

Quan poques autonomies ho aconseguien. Eixa era la nostra obligació. I la vam acomplir. 

  

Senyories, 

M’agradaria que recordàrem un últim moment. 

Que recordàrem el 20 d’abril. 

Eixe dia vam ser la primera comunitat en repartir mascaretes gratuïtes a les farmàcies per a 

les persones majors i els grups de risc. 

Quan les mascaretes eren difícils de trobar. 

Senyories: 

• Des de l’inici de la pandèmia hem adquirit més de 1.000 tones de productes 

sanitaris i ja tenim reserves suficients per als pròxims 6 mesos. 

• Hem incrementat el personal sanitari un 16 %. Això són més de 10.000 treballadors 

extra als nostres centres de salut, hospitals i serveis de salut pública. 10.463 treballadors extra. 

• Hem duplicat la capacitat hospitalària fins els 19.000 llits. 

• Hem augmentat les places d’UCI fins a les 1.200. 

• Hem ampliat a 462 els respiradors. 

• Hem habilitat tres hospitals auxiliars per a 1.580 persones. 

• Hem acordat 4.000 llits d’hotel medicalitzats o per a descans del personal si fera 

falta. 

• Hem adquirit equips per fer 14.000 PCR diàries. 

• Hem conformat un equip de detecció amb més de 1.000 rastrejadors. 

• Hem humanitzat l’atenció amb protocols de comunicació entre malalts i familiars 

amb telèfons i “tàblets”. 

• i Hem posat en marxa el Pla de Telemedicina per arribar a 2.000 punts de 

teleassistència en els centres de primària. 



 

 

En definitiva, senyories: 

Amb les accions empreses desde l’inici de la pandèmia, ara estem molt més preparats per: 

• detectar el virus, 

• protegir a la població 

• i atendre als malalts que necessiten hospitalització. 

Malauradament, la pandèmia continua activa. 

Encara estem en plena pandèmia. 

I per això, els nostres esforços continuen centrats en ella. 

Observem amb intranquilitat les xifres creixents de contagis a Europa, a Espanya, i també a la 

Comunitat Valenciana. 

És molt preocupant la situació sanitària que ens rodeja. 

A només 300 km d’ací s’estan produint confinaments massius. 

Seguim en un Nivell d’Alerta 2, sense baixar la guàrdia, perquè la situació pot canviar en poques 

setmanes. 

I això ens obliga: 

• a ser extremadament prudents, 

• a reforçar la prevenció 

• i a continuar preparant-nos a fons. 

I per esta raó, els anuncie noves mesures per protegir millor la salut pública. 

 4 importants mesures sanitàries que anem a posar en marxa pròximament. 

→ 1er. 

Es prorrogaran 6 mesos més tots els contractes realitzats durant la pandèmia per a reforçar les 

plantilles sanitàries. 



 

→ 2on. 

Els centres de salut estaran més oberts de vesprada per a l’atenció presencial. 

Això descongestionarà la xarxa d’atenció primària gràcies a un canvi trascendent: 

La Conselleria de Sanitat remunerarà amb un complement a tots aquells professionals 

dels centres de salut que –de manera voluntària– vullguen doblar torn i fer hores extra de 

vesprada amb atenció presencial. 

Vull demanar disculpes a tots els ciutadans que ara mateix no estan rebent l’atenció que 

mereixen pel nivell de pressió assistencial. 

→ 3er. 

Es compensarà amb una paga adicional a tots els treballadors i les treballadores sanitàries i 

sociosanitàries, de les residències públiques, que estan lluitant contra la pandèmia. 

 

Senyories: 

Hi ha coses que no es paguen amb diners. 

Però eixa paga adicional, que rebran abans de què acabe l’any, és un gest, un símbol, un 

acte de reconeixement amb els qui s’han deixat la pell per la vida dels altres.  

→ I 4rt. 

Impulsarem una profunda reforma de l’arquitectura institucional de la sanitat valenciana 

per fer més eficient la gestió quotidiana dels centres i els serveis sanitaris. 

La pedra angular serà la creació del nou Servei Valencià de Salut. 

Serà un organisme públic amb autonomia. I les seues funcions consistiran en: 

• Dirigir la prestació de l’assistència sanitària. 

• Distribuir els recursos econòmics, garantint el seu ús eficient i uns resultats eficaços. 

• Coordinar i gestionar els recursos humans. 

• i Desenvolupar la docència i la investigació. 



 

 

De manera immediata, els anuncie que està setmana serà nomenada una nova 

Comissionada per a la Transformació de l’Atenció Primària. 

Amb una missió: promoure els canvis que requereix la xarxa de salut. 

 

→ Per tant, senyories: 

• Contractes prorrogats per a reforçar l’atenció. 

• Més consultes obertes de vesprada en els centres de salut amb els dobles torns 

remunerats 

• Paga adicional per a reconéixer el sobreesforç. 

• i Reorganització institucional per guanyar en qualitat, prestacions i agilitat. 

 

Senyories: 

Som conscients de la magnitud d’una tragèdia que porta el rostre d’una pandèmia global: 

Massa morts, Massa malalts, Massa dolor. 

Tot i això, al si de la desgràcia que ha patit Espanya, la Covid-19 està tenint a la Comunitat 

Valenciana una incidència sensiblement inferior. 

 

• La letalitat del virus a la C. Valenciana és menys de la meitat que a tot Espanya. 

La nostra taxa és inferior a la de països com Bèlgica, Regne Unit, Itàlia, Suècia, França o Irlanda. 

• Ara mateix, som la comunitat amb la incidència més baixa de tot Espanya en els darrers 7 

dies: 44 casos. 

I senyories: tenim menys casos que a França. 

És tot això mèrit del Consell? 



 

En absolut. 

El principal artífex està ací. 

En efecte, senyories: No hi ha ningú. 

I eixa, al meu parer, és l’única foto que importa en esta tribuna. 

Una foto que no va contra ningú. 

Una foto que parla bé de les persones. Una foto per a l’orgull col•lectiu. 

• És la ciutadania, amb la responsabilitat demostrada –i molt en especial quedant-se a casa 

durant el confinament– la que ha salvat vides i està frenant la transmissió del virus. 

• És, també, l'enorme professionalitat del personal sanitari, sociosanitari i personal essencial, 

el que està reduint l’impacte de la pandèmia. 

Ara, una vegada més, done les gràcies als 5 milions de valencians per respondre a la crida 

inicial del 15 de març: 

Teníem una missió, i l’estem complint. 

Però al mateix temps, ho reitere: tot l’esforç que estem fent no servirà de res si ens 

relaxem. És, ara per ara, el més important que tenim tots: prudència, prudència i prudència. 

 

Senyories, 

Estarem d’acord en què la foto actual de la Comunitat Valenciana seria més fosca sense la 

consciència, el civisme i la unió. 

I complint el seu paper, la Generalitat ha contribuït a mitigar l’impacte econòmic i social del virus. 

Perquè açò no és qüestió de percepcions. 

Açò és qüestió de fets, senyories. 

I això és el que vull sintetitzar en este apartat: 

Fets. 



 

Fets materialitzats durant la pandèmia, que hem desenvolupat, simultàniament, en 4 grans 

àmbits d’actuació: l’economia, l’atenció social, la innovació, i l’assistència als ajuntaments. 

 

En l’àmbit econòmic destaque 5 mesures principals aplicades en temps de Covid, pel seu abast: 

→ 1ª Hem ajudat als treballadors: 

• 194.000 persones ocupades amb rendes baixes han vist complementat l’ERTO amb una 

ajuda de 150 €. 

→ 2ª. Hem col•laborat amb els autònoms i les empreses: 

• 42.000 autònoms han rebut ajudes urgents de fins a 1.500 euros. 

→ 3ª. Hem augmentat el crèdit de l’IVF a les empreses per a fer front als seus pagaments. 

→ 4ª. Hem pagat ràpidament a proveïdors: 

• Només entre març i abril –quan més dura era la situació per a empreses i particulars–, la 

Generalitat va abonar 1.952 milions en subvencions i factures pendents. 

Quasi el doble que l’any anterior. 

→ i 5ª. Hem injectat diners als ajuntaments: 

• En concret, 60 milions del Fons Autonòmic de cooperació municipal. 

 

 

 

Tot això, senyories: 

• ha esmorteït la caiguda econòmica 

• i ha contribuït al segon objectiu de la Generalitat després de salvar vides i protegir la salut: 

salvar famílies, salvar treballs, salvar empreses. 

 



 

Senyories, 

Seria injust obviar en este punt la contribució del Govern d’Espanya amb dos grans mesures. 

• D’un costat, 

- 438.000 treballadors valencians han estat afectats per un ERTO fins al moment. 

- I el Govern –en un encert que passarà a la història– els ha garantit la retribució de 

l’atur. 

- El cost per pagar eixos ERTO valencians s’estima entre 2.000 i 2.500 milions. 

• D’un altre costat, els autònoms valencians s’han beneficiat del pla d’ajudes estatal. En 

total, entre 650 i 800 milions per als autònoms valencians. 

Senyores i senyors diputats: 

¿Quants llocs de treball i quantes empreses s’han salvat a la Comunitat Valenciana gràcies 

a eixes dos mesures? 

 

En l’àmbit social, senyories, destaque 3 blocs d’accions de gran impacte adoptades –en els pitjors 

moments de la pandèmia– per pal•liar els seus efectes socials. 

→ En 1er lloc, Ajuda a la vivenda: 

• 14.000 famílies s’han vist exentes de pagar el lloguer de les vivendes socials des del mes 

d’abril en una mesura pionera a Espanya. 

→ En 2on lloc, Ajuda als més vulnerables: 

• 10.000 beneficiaris més han rebut la Renda Valenciana d’Inclusió durant l’Estat d’Alarma. 

• 6.500 beneficiaris més han accedit a la dependència entre març i setembre. 

• i un pla d’11 milions i mig d’euros destinats a 231 entitats locals ha reforçat els serveis 

socials d'atenció primària en dos fronts: prestacions bàsiques i alimentació infantil. 

→ I en 3er lloc, Ajuda als alumnes: 

• 220.000 menjars han sigut finançats, amb xecs vàlids per al supermercat, per a substituir la 

“beca menjador”. 



 

• 30.000 “tàblets” han sigut posades a disposició d’alumnes. 

• i un pacte únic a Espanya amb tota la comunitat educativa valenciana, acordat a finals de 

juliol, ha permés començar este curs escolar amb les garanties, la seguretat i la professionalitat 

amb la que s’està fent. 

Vaja per davant el reconeixement i la gratitut de la Generalitat a tots els implicats en eixe 

imperatiu moral que era reobrir les aules per no tindre un país amb bars oberts i escoles tancades 

indefinidament. 

Per últim, senyories, subratlle dos àrees de la gestió del Consell front al Covid que han 

minimitzat el seu impacte negatiu. 

En primer lloc, la Innovació i el Coneixement, àmbit en el qual hem estat pioners. 

 

Els donaré 4 mostres: 

• UNA / El Grup pilotat per Nuria Oliver ha posat la intel•ligència artificial i l’anàlisi de dades 

al servei de la presa de decisions públiques del Consell. 

Així hem sabut, per exemple, que el 92 % de la població valenciana va complir el confinament, 

evitant així 42.000 morts. 

Així hem sabut com actuar millor a cada moment, junt amb les idees qualificades dels experts en 

àrees crucials de la pandèmia amb els que cada divendres em reunia. 

• DOS / L’anàlisi pioner d’aigües residuals –impulsat per la col•laboració público-privada, i 

estés després en altres llocs d’Espanya– ens ha ajudat a detectar millor i abans la Covid. 

• TRES / La crida feta a equips d’investigació ha permés finançar 41 projectes per 

desenvolupar solucions contra el virus, algunes de les quals ja són una realitat. 

• i QUATRE / La reconversió innovadora de moltes indústries ens ha ajudat a produir –i 

adquirir– els primers 100 respiradors valencians, fets a Llíria, així com milions d’unitats de 

mascaretes, bates, pantalles facials fabricats a la Comunitat Valenciana. 

La capacitat de transformació de les empreses valencianes, i del seu personal, ha estat digna 

d’admiració. 



 

Done les gràcies a totes elles. 

 

Per tant: 

• A l’inici, el material sanitari va començar a vindre per aire amb els 26 avions de Xina, quan 

ningú els tenia. 

• Després va arribar per mar, amb 60 contenidors de material. 

• Ara arriben per terra a través del clúster sanitari valencià, amb qui tenim encarregats 46 

milions de productes. 

Del Made in China, al Fet en la Comunitat Valenciana. 

  

Senyories: 

 

¿Quantes voltes hem parlat que el futur passa per la Innovació i el Coneixement? 

 

Doncs bé: ara hem vist que no era el futur allò que estava en joc, sinó el present. 

La Innovació ens ha salvat i ens està salvant vides. Eixa és una altra lliçó d’este convuls 

període que no podem oblidar. 

Este dijous, València aspira a convertir-se en Capital Europea de la Innovació 2020. Eixe és el camí. 

 

→ L’altra àrea amb la que tanque este bloc és l’atenció que la Generalitat ha proporcionat als 

ajuntaments front a la pandèmia. 

Un aspecte trascendental per a evitar la marginació dels valencians de zones rurals o d’interior. 

Per a complir eixe fi, ha sigut clau el desplegament, dins del Pla d'Emergències, d'un Pla de 

Suport i Coordinació Municipal. 



 

Este pla ha beneficiat als veïns de 2 de cada 3 municipis. 

Dotat amb 10.000 professionals entre Policies locals i autonòmics, bombers, Protecció Civil 

i Creu Roja, 343 municipis han rebut assistència en menys de 48 hores. 

Això és desterrar el centralisme. Això és pensar en clau local. 

Això és garantir la cohesió territorial. 

 

Senyories, 

En l'últim any, la DANA, la borrasca Glòria i la pandèmia ens han convençut d’una cosa: 

Necessitem un instrument que accelere la resposta davant una crisi de gran magnitud. 

 

Per això, els anuncie que la Generalitat va a crear la Unitat Valenciana d'Emergències, la UVE. 

Estarà formada per un miler d'efectius amb capacitat tècnica i logística; professionals 

dotats de la versatilitat pròpia dels bombers forestals, un cos primordial en la pandèmia. 

Seran especialistes preparats per a intervindre front a qualsevol tipus de catàstrofe i en qualsevol 

punt del territori valencià: incendis forestals, inundacions o emergències com la que estem vivint. 

Amb la UVE guanyarem en: 

• capacitat de reacció, 

• eficiència en la resposta 

• i protecció pública. 

 

Senyories, 

→ He fet esta síntesi per a mostrar 

• d’on venim, 

• què hem aconseguit en els últims 5 anys, 



 

• i com hem reaccionat a la pandèmia. 

→ He fet este recorregut per a posar de manifest: 

• Que la situació actual, tot i ser roína, és millor del que haguera sigut sense 5 anys previs de 

creixement econòmic i polítiques socials profundes. 

→ He fet este repàs per l’últim mig any per a evidenciar: 

• Que la pandèmia, tot i tindre uns efectes devastadors, està sent contrarrestada amb polítiques 

destinades a: salvar vides, salvar famílies, salvar treballs, i salvar empreses. 

  

Sense estes accions, senyories, la nostra foto seria hui més fosca. 

Ara, certament, la veiem plena de grisos. Però és l’hora de tornar-li el color. 

No pensant en tornar a una Vella Normalitat que ja no tornarà, perquè el passat mai torna. 

Sinó pensant en una nova foto per a la nova Comunitat Valenciana que ha ressorgir de les cendres 

de la pandèmia. 

Hem de deixar de costat els nostres dubtes. 

“Perdre la por a la por” i 

“Posar a la gent a treballar”. 

Ahí es condensa la meua visió sobre els valors que han de modelar el futur de la Comunitat 

Valenciana: 

• Convicció 

• Esforç 

• i Determinació 

Atravessem un moment que definirà a una generació. És l’hora de prendre decisions 

complexes. D’encaminar a la societat cap a un temps millor que l’anterior. 

Faig meues les paraules d’Obama: 



 

“Per molt que el Govern puga fer, i ha de fer molt, en última instància és la fe i la determinació 

de la gent allò que sustenta a esta nació”. 

El poble, senyories. 

El poble és el que decidirà el nostre destí. 

I jo, del poble valencià –després de tot el que hem vist al llarg d’este temps–, no dubte. 

  

Senyories, 

Ara és l’hora d’alçar-nos en peu. 

Mentre seguim protegint-nos del virus i intensifiquem el rescat social, hem d’accelerar la 

reactivació. 

Com ho anem a fer? 

Eixa és la clau, senyories. Eixa és la clau. 

 

Com anem a alçar-nos? 

 

Senyories, 

La societat valenciana ha donat una lliçó a la resta d’Espanya que mereix ser posada en valor. 

Som la comunitat que ha aconseguit un consens global per encarar la recuperació amb els 

3 pactes que conformen el Gran Acord Valencià d’Alcem-nos. 

• L’Acord Social amb els sindicats i la patronal; 

• L’Aliança Institucional amb les 3 diputacions, les grans ciutats, totes les mancomunitats i 

ajuntaments; 

• i el Pacte Polític amb el 90 % dels diputats d’este Parlament. 

Els 3 pactes sumen 1.068 mesures acordades per a la recuperació. 



 

Són accions estratègiques per a dissenyar la Comunitat Valenciana post-Pandèmia. 

Iniciatives per accelerar canvis que facen el territori valencià: 

• Més protector en els serveis públics. 

• Més verd. 

• Més sostenible. 

• Més digital. 

• Més preparat davant les emergències. 

• Més eficient en la despesa i 

• Més productiu en el treball. 

• Més útil per al finançament de les empreses. 

• Més obert a la col•laboració público-privada. 

• i Més àgil en els tràmits administratius. 

 

1.068 mesures: Eixe és el camí que hem traçat entre totes i tots. 

• Ho hem fet amb la voluntat de qui vol alçar- se després de caure. 

• Ho hem fet amb la determinació de qui sap a on vol anar. 

• Ho hem fet des del diàleg i la cessió, amb l’esperit de l’acord i la voluntat de sumar. 

Eixa és la lliçó a la que abans al•ludia: 

Quan volem acordar, acordem. 

Per tant, senyories, el camí no l’ha traçat un Govern. 

El Govern del Botànic ha obert un camí i ha anat més enllà. 

Este és un camí del conjunt dels valencians. 



 

En moments tan extraordinaris com el present, quan una societat es juga el seu futur, tota 

la societat té dret a sentir-se partícip de la construcció d’eixe futur. 

Senyories, és l’hora dels ponts, no dels murs. 

Per a tots: per a governs i per a oposicions. Com diu Amos Oz: 

“Arribar a un acord és sinònim de vida”. 

Qui no ho veja així, no haurà entés l’excepcionalitat d’este moment històric. 

Ara, amb els 3 acords d’Alcem-nos, tenim un mandat del conjunt de la societat valenciana. 

Un mandat amb mil mesures pactades 

• pels treballadors; 

• per les empreses; 

• pels distints territoris; 

• pels ciutadans que han elegit al 90 % dels diputats, 

• i pel govern emanat de la sobirania popular. 

→ Senyories: Qui pot estar, èticament, en contra d’eixe mandat? 

I és eixe mandat de tot un poble allò que hui comencem a posar en peu amb una primera bateria 

d’accions que passe a desgranar. 

 

Senyories, 

Accions. 

Això és el que s’espera d’un govern: accions. 

• 410 projectes. 

Això és el que porte hui a les Corts per a la seua consideració. 

 



 

 

• 410 projectes planificats d’ací a 2027 amb un pressupost de 21.134 milions d’euros. 

• 410 projectes que responen a 5 eixos estratègics que defineixen les principals mesures dels 

acords d’Alcem-nos. 

• 410 projectes alineats amb la clau de volta que ha de sostindre la nostra recuperació: el 

Fons de Recuperació europeu. 

L’esperat Pla Marshall: una resposta a l’alçada del gran projecte polític que és la Unió Europea. 

  

Senyories, 

Estem davant d’una oportunitat històrica per transformar l'economia i la societat valenciana. 

Els recursos europeus ofereixen el finançament que ens cal. 

Però, a més, són l’incentiu per a impulsar els canvis necessaris; els canvis que ja no poden esperar. 

Els fons europeus només els captarà qui presente projectes alineats amb les prioritats i els 

objectius assenyalats per la Unió. 

Per tant, per a aprofitar este moment històric, hem de fixar uns objectius en sintonia amb 

els europeus i adequats per a la C. Valenciana. 

Proposem projectes viables, sòlids, concrets, pràctics i executables. 

Açò últim –que siguen executables– és primordial, ja que l'objectiu de la Comissió Europea 

és materialitzar la major part de les inversions en els tres primers anys del marc pressupostari 

2021-2027. 

Presente hui 410 projectes impulsats per totes les conselleries i órgans autonòmics que 

perfilen les prioritats de la Generalitat 

• per al Fons Europeu, 

• per als pressupostos autonòmics i estatals, 

• i per al Marc Financer Plurianual de la Unió Europea 2021-2027. 



 

És a dir, amb una mirada que no entén de legislatures ni dels “tempos” de la política partidista. 

 

Senyories, 

* Esta és la primera concreció del Gran Acord Valencià per a la recuperació. 

Estes seran les palanques per a alçar-nos. 

 

Tots els projectes s’emmarquen en 5 grans eixos estratègics. 

PRIMER: 

Cura de les persones i Inclusió social. 

SEGON: 

Ocupació, Coneixement i Investigació. 

TERCER: 

Transició ecològica i Cohesió territorial. 

QUART: 

Resiliència econòmica i Transformació digital. 

i CINQUÉ: 

Administració eficient. 

 

 

 

Senyories: 

Estos 410 projectes dissenyats, pressupostats i plantejats per als pròxims 7 anys seran 

l’esquelet del nostre futur. 



 

No és una proposta, ni molt menys, tancada. 

És un punt de partida; les bases inicials de l’Estratègia Valenciana de Recuperació. 

I, com a tal, està sotmesa a l’actualització i a la participació dels principals actors polítics, 

econòmics, socials i institucionals. 

Perquè este viatge, senyories, el fem tots. 

A continuació, em detindré en detallar algunes de les accions més emblemàtiques de cada 

eix estratègic abans esmentat. 

En concret, en 20 projectes d’especial rellevància d’entre els 410 dissenyats.  

Dentro del 1er Eje: Cuidado de las personas e inclusión social 

 Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales 

Señorías, 

Necesitamos un entorno residencial más seguro y confortable. 

Para ello, desplegaremos 2 grandes ejes pilotados por la Vicepresidenta 1ª. 

• Por un lado, un Plan de Construcción de nuevos centros, residencias, casas de acogida y 

viviendas tuteladas en todo el territorio valenciano. 

• Por otro lado, un Plan de Mejora de Centros Propios para la reforma integral de los centros 

de la Generalitat. El objetivo es modernizarlos y adaptarlos a una de las grandes lecciones de esta 

pandemia: unidades de convivencia más reducidas. 

El presupuesto es de 510 millones. 

 

 Un doble proyecto en Vivienda. Por un lado: 

→ Un Plan de Dignificación del parque público de viviendas y su adecuación a las nuevas 

exigencias de transición energética y social. 

Señorías, 



 

Perseguimos el objetivo de activar los mecanismos de financiación para hacer viable la 

colaboración público-privada en la construcción y rehabilitación de edificios para el alquiler 

asequible o social. 

El proyecto, que pilotará el Vicepresidente segundo, tiene 4 líneas de créditos y ofrece 

ayudas a la promoción. 

El presupuesto es de 375 millones. 

Por otro lado: 

→ Un Plan de ayudas para la rehabilitación del parque de viviendas privado 

 

Señorías, 

¿Cuánto tiempo hemos pasado confinados en casa? ¿Cuántas carencias hemos detectado? El 

94% de los edificios que existen en la actualidad estarán en pie en 2050. 

Por esta razón, proponemos un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas del parque 

privado. Con un doble objetivo. 

• 1.º Mejorar el estado de conservación de las viviendas y adaptarlas. 

• 2.º Generar ocupación, porque cada millón de euros invertido en rehabilitación genera 18 

puestos de trabajo. 

El presupuesto es de 129 millones. 

 

 Plan de construcción, ampliación y reforma de centros sanitarios de atención primaria y 

hospitales para garantizar las nuevas necesidades asistenciales. 

Otra lección de la pandemia: 

Si los centros de salud son la puerta de entrada, esa puerta tiene que ser sólida, robusta, segura. 

Es el momento de una ambiciosa ampliación y reforma de los edificios. 

Es el momento de modernizar los equipamientos. 



 

El presupuesto para el plan de Primaria es de 228 millones. 

El presupuesto para el plan de Hospitales es de 646 millones. 

En total, 874 millones. 

  

Plan de Infraestructuras judiciales 

Señorías, 

Hay un lugar por el que cada año pasan más de un millón de valencianos. 

Son los juzgados. 

El Covid, que ha obligado a suspender 25.000 juicios, nos muestra qué ocurre cuando la 

justicia no funciona. 

Viene enseguida a la mente el clásico adagio: 

“Toda justicia que tarda es injusticia”. 

Por ello, para recuperar el tiempo perdido y paliar el atasco, la ciudadanía dispondrá a 

finales de este año de 3 nuevos juzgados –uno por provincia– para asuntos relacionados con la 

pandemia, y tendrá más funcionarios en los juzgados. 

 

Ningún virus, señorías, laminará una base esencial de nuestro Estado de derecho: Saberse 

amparado por la justicia. 

Con ese fin, en los próximos dos años vamos a desplegar la mayor inversión en 

infraestructuras judiciales en las dos últimas décadas. 

Ahora es el momento para la Ciudad de la Justicia de Alicante. 

Con una clara vocación de cohesión territorial, el Consell atenderá todo el mapa 

autonómico con 37 proyectos. 

En solo dos años: 



 

• Iniciaremos la construcción de 6 nuevos palacios de Justicia: Alicante, Gandia, Torrent, 

Llíria, la Vila Joiosa y el TSJ. 

• Ampliaremos otros 3, 

• Rehabilitaremos 2, 

• y mejoraremos 26 sedes judiciales. 

El presupuesto es de 197 millones, y lo completaremos con un proyecto ya adjudicado, de 18 

millones, para digitalizar la justicia y sustituir el papel por el expediente digital. 

 

Dentro del 2º Eje. Ocupación, conocimiento e investigación 

Creación de una Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional. 

Lo hemos acordado con empresarios y sindicatos: necesitamos potenciar más la FP. Esta es 

la legislatura de la FP. 

Este proyecto propone crear un centro de excelencia por cada familia profesional. 

Se plantean 4 nuevos centros integrados de FP con ciclos formativos relacionados con la 

economía verde y la transición energética. Estarán en el Alto Palancia, la Vega Baja, l'Alacantí y la 

Safor. 

El presupuesto es de 322 millones. 

 

En el 3er Eje: Transición Ecológica: 

 Proyecto integral para Salvar l’Albufera 

Señorías, 

Llevamos 35 años lamentando que l’Albufera se muere. Ya está bien de lamentos. 

Ha llegado la hora de salvar l’Albufera. 

Proponemos una actuación integral sobre nuestro lago más emblemático. 



 

Un conjunto de acciones a corto y medio plazo para dar respuesta a 4 problemas 

fundamentales en la recuperación ambiental de l’Albufera: 

1º. Limitar la aportación de sedimentos en el lago. 

2º. Aumentar la capacidad del vaso. 

3º. Facilitar la circulación de sedimentos y su salida al mar. 

4º. Mejorar la calidad del agua. 

El presupuesto es de 240 millones. 

 

 

 

 

 Pacto por los Bosques y contra la Despoblación. 

Señorías, 

El abandono de las zonas rurales y los graves desequilibrios territoriales y naturales que 

lleva aparejados la despoblación pone en evidencia la necesidad de actuar con urgencia. 

•  Por una cuestión de justicia, decencia y sostenibilidad. 

• Y porque, si no lo hace esta generación, en muchos casos ya no lo podrá hacer la siguiente. 

Los ecosistemas agroforestales se están deteriorando. Hay que actuar ya. 

Este proyecto priorizará actuaciones en las montañas de la Comunitat Valenciana y un 

Pacto por los Bosques que fije un nuevo modelo de gestión de los ecosistemas forestales 

valencianos. 

Y les anuncio un reto que asumimos hoy: 

El Objetivo Reforestación de la Unión Europea pretende plantar 3.000 millones de árboles en 10 

años. 



 

La Generalitat quiere cumplir su parte y asume el reto: 

Vamos a plantar 15 millones de árboles en los próximos 10 años. 

Eso significa plantar un millón y medio de árboles cada año y ocupar, de ese modo una 

superficie arbolada de 240 km². 

Tanta superficie como los términos de Valencia y Castelló juntos. 

El presupuesto conjunto de este Pacto por los Bosques y contra la Despoblación es de 144 

millones. 

 

Ese es el reto. Vayamos a por él. 

Y me permitirán, en este punto, recordar a Jerónimo Merlinho en palabras de su nieto, un 

tal José Saramago. 

"Soy nieto de un hombre que, al presentir la muerte, bajó al huerto y fue a despedirse de 

los árboles que había plantado y cuidado, llorando y abrazándose a cada uno de ellos, como si 

de un ser querido se tratara”. 

 Regeneración de la Vega Baja con el Plan Vega Renhace. 

 

Señorías: 

Acaba de cumplirse un año de la DANA en la Vega Baja. 

Quienes estuvimos presentes aquellos días aún sentimos el dolor de ver ahogada una 

comarca. Pero también sentimos la emoción de ver –antes y ahora– a un pueblo solidario, unido y 

con fuerzas para renacer. 

El Plan Vega Renhace ha sido la respuesta de la Generalitat. 

Más allá de la reparación y la compensación de los daños ocasionados, que ya están en 

curso, este proyecto contempla: 

• Reforzar la comarca ante futuros temporales 



 

• y Aumentar la vertebración territorial de la Vega Baja con el resto de la C. 

Valenciana. 

El presupuesto es de 500 millones. 

 Intervención integral en la gestión de aguas residuales con el objetivo de reciclar el 100% 

de las aguas residuales. 

Con 3 grandes iniciativas: 

1. º Digitalización de las Estaciones Depuradoras y de los procesos del EPSAR. 

2. º Sustitución de la red de emisarios submarinos conectados a las depuradoras. 

3. º Sustitución de la red de colectores generales a las depuradoras. 

El presupuesto es de 1.229 millones. 

  

 Segunda revolución modernizadora del sistema de regadío valenciano. 

Señorías, 

La actividad agraria, y su efecto multiplicador sobre otros sectores, es un pilar fundamental 

de nuestra economía. También de nuestra cohesión territorial. 

El núcleo central de la agricultura valenciana se basa en el regadío. 

Y ahora vamos a emprender la segunda revolución del regadío valenciano con una 

profunda modernización que comprende: 

• La instalación de 116.000 kilovatios de energías renovables. 

• La mejora de más de 100.000 hectáreas de regadío. 

• La instalación de riego localizado en 41.000 hectáreas. 

• y La incorporación de tecnología en 98.000 hectáreas. 

 

Resultado: 



 

• Ahorraremos energía y agua. 

• Reduciremos las emisiones de CO₂ 

• y nuestras explotaciones agrarias serán más competitivas y rentables. 

  

En definitiva: 

• más vida para el medio rural, 

• y mejores condiciones para la renovación generacional en el campo. 

Esto se complementará con un programa de reestructuración y reconversión de la citricultura. 

Porque no podemos olvidarlo, señorías: 

Nuestro sector agrario se ha erigido en un activo fundamental durante la crisis. 

Para reforzar la agricultura como motor económico, llevaremos a cabo un plan de 

reestructuración varietal de las explotaciones citrícolas orientada a cultivos emergentes. 

Para hacerlos más rentables, competitivos en el mercado y con mayor futuro. 

El presupuesto estimado de ambos programas suma 107 millones. 

 

Y déjenme en este punto manifestar nuestro irrenunciable compromiso con el post-trasvase del 

Júcar-Vinalopó. 

Es una cuestión fundamental. 

 Estrategia Valenciana del Hidrógeno Verde para la descarbonización de la industria 

termo-intensiva. 

Señorías: 

La lucha contra el cambio climático pasa por la transición energética. 

Por esta razón, desarrollaremos una Estrategia Valenciana del Hidrógeno Verde. 

Uno de los ámbitos de aplicación será la descarbonización de la industria termo-intensiva. 



 

Es el caso de la industria cerámica. 

  

En el sector cerámico, inyectar un 7% de hidrógeno verde en el gas natural supone un 

ahorro de 200.000 toneladas de CO₂ al año. 

Por eso, el Consell impulsará la puesta en marcha de un electrolizador de producción de 

hidrógeno en colaboración con los operadores energéticos y la industria. 

El presupuesto es de 267 millones. 

 

En Transformación Digital: 

 Impulso de nuevos sectores tecnológicos para potenciar y transformar sectores 

valencianos tradicionales. 

Señorías, 

La economía valenciana necesita diversificarse. Ya pasó la era del monocultivo. 

Este proyecto, centrado en el Distrito Digital de Alicante, promoverá sectores tecnológicos 

con incubadoras sectoriales y programas que originen nuevas empresas tecnológicas. 

El presupuesto es de 50 millones. 

 

 Despliegue de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial. 

La Estrategia Valenciana de Innovación, liderada por la AVI, y la Estrategia Valenciana de 

Digitalización, pilar fundamental de nuestro desarrollo, cuentan con una hermana fundamental. 

La inteligencia artificial está considerada la electricidad del siglo XXI. Por eso hemos sido 

pioneros al lanzar la Estrategia de Inteligencia Artificial para la C. Valenciana. 

Ahora toca profundizar en este ámbito de la transformación digital con tantas aplicaciones 

sociales y que tiene en Alicante (sede de la Conselleria de Innovación) un centro Ellis de referencia 

europea. 



 

El presupuesto es de 90 millones. 

El 5º eje es la Cohesión territorial. 

 Ampliación de las líneas de FGV. 

Señorías, estel proyecto apuesta por la movilidad sostenible con actuaciones en la red de 

FGV, de las que me gustaría destacar las siguientes: 

• Retomamos las obras de la Línea 10 de Metrovalencia, que conectará el centro de la ciudad 

con el barrio de Nazaret, y su ampliación hasta la Marina. 

• Hemos iniciado la modernización integral de la Línea 9 del TRAM de Alicante entre 

Benidorm y Dènia, que entrará en servicio en la presente legislatura. 

• Y ya está adjudicada la redacción del proyecto de construcción del tramo que conectará la 

estación de Luceros del TRAM de Alicante y la estación de ADIF-RENFE. 

Además, les anuncio la voluntad de la Generalitat de impulsar dos nuevas líneas: 

• En la red de Metrovalencia, una nueva línea que conectará el Hospital de La Fe con la 

estación de Alicante pasando por el barrio de Malilla. 

• Y en el TRAM de Alicante, una nueva línea que enlazará el Hospital de Sant Joan con la 

ciudad de Alicante. 

El presupuesto conjunto es de 640 millones. 

 Creación de un Polo económico en la Zona de Actuaciones Complementarias del 

aeropuerto de Castelló. 

Señorías, estamos en un momento que obliga a la eficiencia. Que exige aprovechar al 

máximo todo aquello que tenemos. 

Tenemos el aeropuerto de Castelló; y vamos a aprovecharlo más. 

 

Por eso, proyectamos la creación de un polo logístico y empresarial en el entorno del 

aeropuerto que esté vinculado al sector aeronáutico, a la logística y la industria, y que es 

compatible con la orientación turística del aeródromo. 



 

El presupuesto es de 105 millones. 

 

El 6º eje es: Resiliencia económica 

 Plan para la Recuperación de la Comunidad Valenciana como destino turístico seguro. 

Señorías: un sector tan fundamental para nuestra economía y nuestra ocupación necesita 

un plan de choque para su reactivación. 

Este proyecto estratégico persigue la recuperación del tejido empresarial, la ocupación y 

los destinos turísticos valencianos para consolidar el turismo como un eje tractor de la economía 

valenciana. 

Un ejemplo para estimular la demanda, que hoy les anuncio, será el Programa Bono Viaje 

CV, con descuentos para ir de vacaciones. 

Cualquier persona empadronada en la Comunitat Valenciana podrá beneficiarse. 

Podrán obtener una bonificación del 70% de los gastos, hasta 600 euros, tanto en 

alojamientos turísticos como en servicios contratados con agencias de viajes que se hayan 

adherido en el programa. 

El plan entrará en vigor a mediados de octubre. 

El presupuesto total del Plan de recuperación del Turismo es de 196 millones. 

 Desarrollo urbanístico del área Logística de Parc Sagunt II. 

Señorías, 

Perseguimos el objetivo de consolidar en Sagunt uno de los mayores parques 

empresariales de Europa, con 10 millones de metros cuadrados. 

El presupuesto es de 277 millones. 

 Creación de nuevos instrumentos financieros a través del IVF para apoyar a las empresas 

en este escenario. 

Señorías, 



 

Quien salva una empresa, 

salva empleos, salva familias y salva futuro. 

Por eso, este proyecto propone dos nuevos mecanismos de acceso a financiación para empresas 

que fomenten el emprendimiento innovador. 

1.- º Un Fondo Valenciano para el Crecimiento Empresarial (Fovace). 

Para facilitar operaciones de relevancia que permiten generar empresas de gran tamaño. 

2.-  º Un Fondo Valenciano de Resiliencia Empresarial (FVR). 

Para reforzar la solvencia de empresas medias. 

El presupuesto es de 405 millones. 

  

 Impulso de la Gigafactoria de baterías de litio del Sur de Europa en la Comunitat 

Valenciana. 

Señorías, 

Se trata de un macroproyecto industrial de gran impacto liderado por empresas tractoras 

de la Comunitat Valenciana. 

Servirá para las fábricas de automóviles de España y para ofrecer soluciones de 

almacenamiento energético. 

 

El presupuesto público es de 10 millones, y esto movilizará centenares de millones en el sector 

privado a largo plazo. 

  

 Desarrollo de una red de Electrogasolineras para impulsar el desarrollo de la movilidad 

eléctrica. 

Señorías, 

Menos combustibles fósiles y más electricidad. 



 

Vamos a colaborar con las empresas privadas vinculadas a la movilidad y a la energía 

sostenible para desplegar una red de electrogasolineras que estimule el uso habitual de los 

vehículos eléctricos. 

El presupuesto es de 35 millones. 

 

Señorías, 

He hecho un repaso por 20 proyectos de los 410. 

Pero no puedo dejar de mencionar un proyecto vital para nuestro futuro. 

Un proyecto que, si bien la inversión procederá del Estado y de Europa, cambiará el futuro 

de la Comunitat Valenciana. 

Se trata del Corredor Mediterráneo. 

Ahora es el momento de pisar su acelerador. 

Planteamos 19 actuaciones de interés para la Comunidad Valenciana en esta obra, centradas en: 

• el puerto de Castelló, 

• Parc Sagunt, 

• el acceso a València, 

• la conexión subterránea de Metrovalencia, 

• Ford-Almussafes, 

• la vía ibérica Xàtiva-La Encina, 

• la conexión Elche-Aeropuerto-Alicante, 

• el polígono de Torrellano, 

• AVANT Alacant, 

• el barrio de San Gabriel, 

• el puerto de Alicante 



 

• y estudios para obras en el Vinalopó y Benidorm. 

La inversión del Estado será de 1.067 millones. 

 

Señorías, 

Les he detallado solo 20 acciones. 

Solo 20 de 410. 

Ésta es una batería de medidas para enderezar la Comunidad Valenciana y encaminarla 

hacia un futuro de: 

• trabajo, innovación, 

• sostenibilidad, protección pública, 

• inclusión, bienestar, 

• cohesión territorial y eficiencia administrativa. 

  Todo esto –insisto una vez más, y no me cansaré de repetirlo– solo será posible si 

superamos una pandemia amenazante que todavía sigue ahí afuera. 

Una pandemia cambiante y dinámica que, en cualquier momento, puede empeorar y 

colocarnos, de nuevo, en una gravísima situación sanitaria. 

Frente a este virus, señorías: 

• Lo único cierto que tenemos es la incertidumbre. 

• Lo único inamovible, la exigencia de responsabilidad individual. 

Esto sigue siendo cosa de todas y todos. 

Acciones, señorías. Concreción, señorías. Plazos, señorías. 

Un plan de futuro pedido, pactado e impulsado por toda la sociedad valenciana en los 

acuerdos de Alcem-nos y que hoy –45 días después– tiene una primera concreción. 



 

Además, les anuncio que esta misma mañana una representación del Consell está en 

Moncloa para dar a conocer estos proyectos. Y también para influir –desde la mirada 

valenciana– en el diseño del Plan Nacional que España empieza, este mes de octubre, a negociar 

con la Comisión Europea. 

Ésta es, señorías, la Estrategia Valenciana para la Recuperación. 

Estas son las primeras medidas que tienen que darle más color a la foto de la C. Valenciana. 

Pero ya no será la misma foto que teníamos en febrero. 

Será otra. 

Una nueva imagen para un nuevo tiempo. 

El camino no será fácil, todos lo intuimos. Ahora bien: para esa transición, detecto un 

cambio de mentalidad respecto a la crisis de hace una década. Un cambio esperanzador. 

Me explico: 

La anterior crisis financiera, con orígenes en la especulación, fue abordada con el peor 

rostro neoliberal: el individualismo y la correspondiente restricción de la acción pública. 

Un gran “Sálvese quien pueda”, señorías. 

De aquel abuso del austericidio, este barro de populismo que salpica a Europa y al 

mundo. 

Parece que nuestras sociedades –y también sus élites– han aprendido una lección. 

Asistimos, señorías, a un consenso bastante general de la sociedad en torno a los principios 

del nuevo keynesianismo inteligente. 

• Ahora, todos defienden una Sanidad pública universal y de máxima calidad. 

• Ahora, todos defienden un Ingreso Mínimo Vital: una pasarela para vivir con 

dignidad hasta encontrar trabajo. 

• Ahora, todos defienden los incentivos públicos para salvar empresas y puestos de 

trabajo. 



 

• Ahora, todos miran a Europa y su papel de cohesión territorial con un europeísmo 

convencido. 

• Ahora, en definitiva, todos esperan un Estado del bienestar fortalecido. 

 

Que nadie busque soluciones del pasado que se han revelado inservibles. 

Ni la sociedad era únicamente un gran mercado, ni la respuesta era el estatismo ni las 

privatizaciones de unos servicios públicos que ahora nos han salvado la vida. 

Repito: que nos han salvado la vida. 

 

Ahora –paradojas de la Historia–, un fantasma recorre el mundo: el fantasma del 

neoliberalismo. 

Porque su modelo ha muerto. 

Se ha demostrado inútil como paradigma político, económico y social. 

Si entre todos no nos ayudamos y nos protegemos, ni frenaremos la transmisión del virus 

ni saldremos adelante. 

Lo resumió el escritor Juan Rulfo: 

“Nos salvamos juntos 

o nos hundimos separados”. 

La sociedad, en mi opinión, así lo ha entendido. 

 

Señorías, 

Mencionaba antes algunas lecciones que nos está dejando la pandemia. 

Una es la urgencia de profundizar en la cohesión territorial de España. 



 

La cogobernanza reflejada en las Conferencias de Presidencias Autonómicas refleja que otra 

España no solo es posible, sino necesaria. 

Es necesaria la España que supere la barrera simbólica de la M-30 y aglutine las distintas miradas 

territoriales que la conforman. 

 

Señorías, 

España no será nunca el problema. 

• ¿Qué España?, quizás sí lo sea. 

Porque España, o es diversa o no será. 

Este no es un debate identitario ni de esencias simbólicas. Con todos los respetos, creo que 

no estamos en la hora de las banderas que tapan desigualdades. 

A veces las banderas, como escribe el poeta 

Marc Granell, 

“Són coartades sublims que inflamen els cors i esclafen els cervells”. 

Y esto no va de banderas. 

Los valencianos, lo que planteamos, es muy sencillo: 

• igualdad de derechos, 

• igualdad de oportunidades 

• y respeto a la diversidad. 

Singularidad entre territorios, igualdad entre personas. 

 

Señorías: 

España necesita reencontrarse y repensarse en su esencia y en su arquitectura institucional. 



 

El sistema autonómico que la Constitución situó en el corazón de nuestra 

institucionalidad precisa una actualización. 

Y ésta no pasa por la recentralización. 

España arrastra un sistema de financiación profundamente injusto que a los valencianos y a 

las valencianas nos convierte en ciudadanos de segunda en materia fiscal. 

Los valencianos tenemos derecho a disponer de los mismos recursos por habitante que el 

resto de españoles para gestionar las mismas competencias. 

Y esto se concreta en disponer de 1.336 millones adicionales al año. 

Siempre lo he denunciado. Siempre lo denunciaré. 

Siempre exigiré una financiación justa y unas inversiones justas. Con independencia de 

quien gobierne. 

Lo haré por convicción. Por justicia. 

Por lealtad. 

Señorías, 

El reparto del Fondo estatal de 16.000 millones para compensar los desequilibrios de la 

pandemia ha establecido un cambio en la buena dirección. 

Las negociaciones entre el Gobierno y las comunidades –en un ejercicio de gobernanza 

guiado esta vez por la equidad– han concedido más relevancia al peso poblacional de cada 

territorio. 

La asignación ha atendido –como nunca antes– las insuficiencias financieras de la 

Comunidad Valenciana. 

Ese es el camino correcto. 

Aun así, continúa siendo inaplazable la reforma del sistema de financiación. 

Porque ante esta crisis que abre la pandemia, en España... 

•  No todos partimos en iguales condiciones para abordar la recuperación. 



 

•  No todos partimos con los mismos pigmentos para darle color a la fotografía. 

Y ése es, hoy, un debate más pertinente que nunca. 

Un debate que solo puede abordarse con la contundencia de los datos. 

 

Muchas veces hemos hablado de las asimetrías del sistema entre la comunidad que más 

recibe y la que menos. 

Por eso hoy quiero poner encima de la mesa un nuevo informe –muy revelador– realizado 

por el IVIE. 

El informe cuantifica “el efecto capitalidad” que ha convertido a Madrid en un generador de 

diferencias y desigualdades. 

Un “procés” invisible con un “dumping fiscal” injusto. 

El efecto capitalidad ha convertido Madrid en una gran aspiradora que absorbe: 

• recursos, población, 

• funcionarios estatales y redes de influencia. 

Todo eso, en detrimento de la igualdad de los territorios que conformamos España. 

Miren, señorías: 

→ El 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. 

Para la capital, esto representa un plus de de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le 

corresponde. 

• Esto implica un plus poblacional y de oferta laboral de la M-50 para adentro. 

Miren, señorías: 

→ 9 de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid. 

Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas en Madrid. 

• Esto implica pérdida de trabajo, bienestar y prosperidad de la M-50 hacia fuera. 



 

 

Un último dato, señorías: 

→ Madrid puede permitirse dejar de ingresar 

4.100 millones anuales con rebajas fiscales 

fruto de su dopaje por el “efecto capitalidad”. 

 

• Esto implica la emigración fiscal de personas y empresas hacia adentro de la M-50 y la 

pérdida de ingresos hacia fuera. 

 

Señorías, Todo esto: 

¿Es racional? 

¿Es justo? 

¿Es sostenible? 

Evidentemente, no. 

Y por eso, y por otras razones, es imperiosa una profunda reforma territorial. 

No estamos contra nadie. Pero tampoco estamos dispuestos a resignarnos. 

Es urgente evitar que estas desigualdades vayan creciendo a costa del resto de España. 

• Porque solo acabando con los agravios y las asimetrías entre ciudadanos evitaremos una 

recuperación a diferentes velocidades. 

• Y porque un reparto más justo de los recursos y las oportunidades será la mejor manera de 

cohesionar la España plural, diversa y real. 

  

Insisto: 

Este no es un debate identitario. 



 

Es un debate. 

• de derechos, 

• de igualdad de oportunidades, 

• y de bienestar. 

Este, más que nunca, es el momento de la equidad. Y la C. Valenciana tiene la disposición, y la 

voluntad, de liderar un nuevo eje político en España. 

• El eje de la España real: la plural, la diversa, la que tiene múltiples identidades. 

• La España que respeta las diferencias y dice “bon dia”, “bos días”, “buenos días” o “egun 

on”. 

• La sociedad que gana profundizando en la cogobernanza. 

• El eje político que rechaza: independentismos, unilateralismos totalizadores, y 

centralización. 

Esa concepción de España es la que queremos liderar para que la Comunitat Valenciana sea 

una de las voces más conciliadoras de la España plural. 

 

Senyories, 

De vegades, com diu l'escriptora americana Cynthia Ozick: 

"El veritable problema no resideix en allò que està passant, sinó en allò que NO està 

passant". 

La pandèmia s'ho ha tragat tot en el debat polític, mediàtic i social. 

Ha silenciat nombrosos reptes que tenim com a societat i que hem de mantindre vius. 

Uns reptes que –fent la necessària autocrítica– encara hem de millorar. 

Hem de millorar, substancialment, perquè són moltes les insuficiències que hem de 

revertir. 

→ Amb la nostra acció política, senyories: 



 

• Hem d'accentuar el feminisme que acabe, d'una vegada per totes, amb la més 

infame de les injustícies que patim: els assassinats per violència masclista. 

Perquè no anem a deixar a les dones a soles. 

Més del 75 % de víctimes de violència masclista no denuncia. Es tarden 7 anys de mitjana 

per a denunciar els maltractaments. 

No hem sigut capaços --com a societat-- de crear el context idoni per a què denuncien. 

Ara, a més, moltes d'elles han patit un calvari durant el confinament, convivint 24 hores 

amb el seu agressor. 

 Senyories, éste és el primer repte pendent. 

I l'hem d'afrontar sense equidistàncies. I amb tots els recursos necessaris. 

• Ara tenim la la major xarxa d'oficines d'Espanya per assistir a les víctimes de 

terrorisme masclista. 

• Però les anem a estendre a tots els partits judicials de la CV. I anem a crear dos 

noves seus, en Alacant i en Castelló, de l'Oficina de Denúncies Especialitzades en Violència de 

Gènere, pionera a Espanya. 

Les dones no van a quedar-se a soles. 

La vacuna, senyories, es diu més feminisme. 

 

→ Amb la nostra acció política, senyories: 

 

• Hem de combatre la precarietat laboral que impedeix a tants joves emancipar-se, i a tantes 

famílies viure una vida digna L'ocupació, una ocupació de qualitat, és la pedra angular i el motor 

del nostre benestar 

• Amb ella hem d'afiançar l'aliança de les classes mitjanes amb les classes populars perquè 

ningú quede exclòs. 

  



 

→ Amb la nostra acció política, senyories: 

• Hem de respondre a l'emergència climàtica amb un New Green Deal Valencià com a 

estratègia de creixement sostenible i de creació de treball. 

• i Hem d'acabar amb eixa vergonya insuportable que és la pobresa infantil. 

 

→ Amb la nostra acció política, senyories: 

• Hem de contribuir a una Europa més basada en els valors il•lustrats front a reptes com el 

de la immigració o els refugiats. 

Perquè no acceptarem la hipocresia d'aquells que volen l'Europa de les subvencions sense 

assumir, a canvi, compromissos. De civilitat, de raó, d'humanitat. 

 

Coincidisc amb la presidenta de la Comissió Europea quan diu: 

 

"Salvar vides en la mar no és opcional". 

 

Cal passar a l'acció. 

Les imatges del campament de Moria són un dolorós recordatori de què Europa és un espai on cap 

demòcrata pot quedar indiferent quan es vulneren drets humans. 

  

Senyories, 

Europa és l'esperit que movia a l'historiador alacantí Rafael Altamira, condensat en eixa 

meravellosa frase escrita en 1919: 

"¿Qué has hecho tú para que tu patria sea mejor cada día, más rica, más culta, más trabajadora, 

más libre, más respetuosa con las leyes, más anhelosa de progresos, más llena de sentido 

humano?". 



 

¿Qué has hecho tú? 

→ Per totes estes raons que estic desgranant, senyories, amb la nostra acció política: 

• Hem de recuperar el temps perdut en la sanitat retallant les llistes d'espera que s'han 

allargat més per la pandèmia. 

• Hem d'intensificar la integració plena de les persones amb diversitat funcional, que tant 

estan patint esta crisi. 

• Hem de combatre els delictes d'homofòbia amb la contundència que atorga el civisme. 

• i un últim repte que mereix tot l'èmfasi: hem de donar suport a la cultura. 

Ahir mateix rebia un missatge que diu així: 

"Està passant a tots els teatres i centres culturals: cancel•lacions, provisionalitat, fragilitat 

extrema. Açò acabarà matant l'art". 

Senyories, un missatge així ha de fer-nos pensar. 

Durant el confinament buscàvem cultura a casa per a mantindre la ment sana. 

 

Ara, la cultura ens necessita a tots: als ciutadans i a les Administracions. 

Deien els clàssics: 

"Sols és lliure la persona culta". 

Eixa palanca de llibertat no és possible hui sense creadors ni indústria. 

En eixe sentit, senyories, els anuncie dos avanços substancials: 

 • El primer és que, en els propers dies, el Consell declararà la Cultura com a Bé Essencial a 

la Comunitat Valenciana. També demanarem que l'Estat la declare essencial a tot Espanya. 

 • El segon és que estem perfilant un Pla de Reactivació del Sector Cultural Valencià, amb 25 

milions d'euros, i crearem un servei d'acompanyament a les empreses culturals perquè puguen 

accedir a fons europeus. 

 



 

Per tant, senyories: 

• Més Feminisme, 

• Menys precarietat, 

• Major aliança entre classes, 

• Lluita contra el canvi climàtic, 

• Fi de la pobresa infantil, 

• Més atenció als refugiats, 

• Reducció de les llistes d'espera, 

• Major integració de la diversitat funcional, 

• Absoluta erradicació de l'homofòbia 

• i Enaltiment de la cultura. 

 

Són els deures que teníem pendents abans del virus i que encara segueixen pendents. 

Oblidar-los, senyories, seria un greu error. 

Deixar de fer autocrítica sobre les nostres insuficiències com a govern i com a societat, també. 

 

Senyories, 

Entre totes les insuficiències que tenim pendents, n'hi ha una que voldria abordar amb 

deteniment. 

Es tracta de la joventut. 

Hi ha tota una generació de joves que estudiaven o s'incorporaven al mercat laboral quan 

va esclatar la darrera crisi i que, hui, una dècada després, albiren un futur complicat. 

• És la generació atrapada entre dos crisis. 



 

• És la "generació perduda" que hem d'evitar. 

 

Senyories: 

Els joves representen més del 20 % de la població valenciana. 

No parlem d'una minoria. 

Parlem, en tot cas, d'un gran col•lectiu massa voltes minoritzat i invisibilitzat. 

Ara ens preocupa la seua situació vulnerable davant els efectes socioeconòmics del coronavirus. 

• L'atur, 

• la temporalitat, 

• la sobrequalificació, 

• els baixos salaris, 

• i la consegüent dificultat per emancipar-se o dur a terme un projecte de vida. 

Tot això pot agreujar, més encara, la situació dels nostres joves en els pròxims anys. 

 

Per això, senyories, plantege a les Corts un gran Pacte per la Joventut. 

Un acord que establisca accions específiques per a mitigar el colp del virus sobre tota una 

generació. 

 Els anuncie hui el Pla Ariadna per a Joves. 

¿Per què Ariadna? 

Pel mite clàssic en el que, gràcies al fil que Ariadna li donà a Teseo per a no perdre el camí, 

Teseo pogué escapar del laberint de Creta on havia derrotat al minotaure. 

El Pla Ariadna vol ser com el fil del mite clàssic. 

Un fil del que puga estirar la joventut valenciana per trobar l'eixida d'este segon laberint 

que l'amenaça en forma de crisi. 



 

Entre les primeres mesures, contempla: 

• Un doble programa per a la contractació de joves per part d'entitats locals i entitats 

privades. 

• Un pla d'ajudes al lloguer de vivenda per a joves i altres col•lectius vulnerables. 

• Tres programes per a la contractació dels joves investigadors universitaris. 

 

• i Un programa de formació per a joves en situació d'abandó escolar, adreçat als 

pobles d'interior. 

Senyories: 

En el Pacte per la Joventut que els propose hauríem d'incloure accions prioritàries com: 

• Un Pla Valencià d’Habitatge per a Joves. 

• Més inversió en plans d’ocupació juvenil. 

• Una aposta pels sectors de la transició ecològica com a nínxols de treball per als 

joves. 

• Suport a la preparació d’oposicions. 

• Més ajudes a la mobilitat i l'accés a la cultura de la joventut amb descomptes. 

 

Senyories, 

Pel caràcter estratègic que representa este desafiament, els plantege que l'abordem d'una 

manera conjunta des de les Corts; donant-li el rang de política d'Estat. 

• Estem perdent a moltes persones majors en esta dura pandèmia. 

Des d'ací reivindique la necessitat de valorar a la nostra gent gran. 

La importància de fer una aliança entre generacions que cohesione més encara a la 

societat. 



 

• Ara, no podem permetre que els efectes del virus trenquen la vida de milers de 

joves valencians. No podem tolerar que els furte l'optimisme i la confiança. 

Són el nostre present. Són el nostre futur. 

 

Senyories, vaig acabant. 

I ho vull fer amb una defensa de la Política. 

Una reivindicació del paper que la Política en majúscules té en esta crisi. 

¿Què pot fer la política per a ajudar-nos a eixir d'esta situació? 

En esta pandèmia, la ciència i els experts tenen un paper fonamental, i ells ens faran 

superar la crisi sanitària. 

Però els polítics en tenim un altre crucial. 

• La política, senyories, ha de reforçar la institucionalitat, l'estabilitat i la seguretat. 

• La política, senyories, ha d’enaltir –hui més que mai–, el concepte de 

responsabilitat, fent real la Unitat d'Acció. 

• La política, senyories, Ha de mirar més enllà. 

Més enllà de nosaltres mateixos. Més enllà de l'instant present. 

 Diu Adela Cortina que 

"El futur no s'improvisa". 

En efecte. 

És l'hora d'elevar la mirada i plantejar, sense improvisacions, una estratègia per a la 

Comunitat Valenciana del 2030. 

Una estratègia de futur que repare, recupere i repense processos i tendències ja caduques 

abans del virus. 

Una estratègia de futur... 



 

• Alineada amb les prioritats de la Unió Europea, unes prioritats que compartim. 

 

• i Alineada amb els acords de la societat valenciana, uns acords que assumim. 

  

Senyories, acabe ja: 

En este discurs anual he intentat projectar una mirada ampla sobre la Comunitat 

Valenciana. 

• Una mirada que posara en perspectiva cinc anys de desenvolupament econòmic i 

social que ens havia situat en una posició de fortalesa abans de la pandèmia. 

• Una mirada sobre els darrers 6 mesos d'acció política encaminada a: 

• protegir-nos del virus, 

• intensificar el rescat social, 

• pactar el camí de la recuperació 

• i iniciar la reactivació. 

• Una mirada al futur de la Comunitat Valenciana amb una estratègia de recuperació 

que concreta els acords i s'alinea amb les prioritats de la Unió Europea. 

 

Una estratègia composada per 410 projectes per a desplegar, d'ací a 2027, amb un 

pressupost de 21.000 milions d'euros. 

  

Senyories, 

També he defensat tres necessitats: 

• 1er: 



 

Una reforma territorial d'Espanya, guiada per l'equitat, que acabe amb abusos com l'efecte 

capitalitat de Madrid, i que atenga les insuficiències financeres dels valencians. 

• 2on: 

La necessitat de recuperar els deures pendents que la pandèmia ha arraconat i que no 

poden desaparéixer de l'àgora social i política: sobre tots ells, la violència masclista. 

• i 3er: 

Un Pacte per la Joventut valenciana per traure del laberint a eixa "generació" atrapada 

entre dos crisis. 

 

Senyories, 

Sols em queda una última reflexió. 

Si hem començat este viatge junts, hem de continuar-lo junts. 

No tindria cap sentit haver pactat els acords d'Alcem-nos i ara no concretar-los en les 

decisions que ens aguarden. 

Els ho reitere: 

No demane mordasses ni xecs en blanc. 

Facen oposició: és el seu deure, és la seua obligació. 

Però, pel bé del futur de les valencianes i dels valencians, no s'aparten del camí. 

 

Senyors diputats, senyores diputades: 

Recordem a Rulfo: 

 

“Nos salvamos juntos 

o nos hundimos separados”. 



 

I recordem, sempre, a Rafael Altamira: 

"¿Qué has hecho tú 

para que tu patria sea mejor?" 

Moltes gràcies. 


