Número 112 ¦ 26-05-2022
La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
…les pido a ustedes que sean congruentes con sus propias
convicciones, ustedes que son tan cristianos. Porque, mire,
les voy a decir las palabras de Mateo 25:35, hasta Jesús se
vio forzado a emigrar a Egipto: «Fui extranjero y me acogis·
teis», de hecho, tuvo que nacer en un establo porque no le
ofrecieron posada, justo lo que defiende usted aquí, señor
García. No dar posada al emigrante, al extranjero…

Pàg. 6090
imposat la Generalitat a certes especialitats d’esportistes
per a la seua activitat en el medi natural. El dia 19 de maig,
també del 2021, la Generalitat va anunciar la creació d’eixa
mesa que havia demanat el Partit Popular. I entre altres està,
per això va la pregunta a vosté, la Direcció General d’Esport,
que és la que també forma part d’eixa mesa.
Ha passat un any des d’eixa creació i la pregunta és molt
clara, és any de fer balanç, que em diguera quins són els
principals acords que s’han adoptat en eixa mesa.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
…que se ve forzado a huir de la violencia de los nuevos
«Herodes».
Así que me parece, señor García, que su política xenófoba,
racista e intolerante no es muy cristiana. (Veus) Misericordia,
señor Gomis, humanidad; más amor al prójimo y menos a
uno mismo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Però volen fer el favor de mantindre silenci mentres l’orador
està en l’ús de la paraula? Vostés volen fer el favor de
mantindre silenci mentres l’orador està en l’ús de la paraula?
(Veus)
Continuem amb la sessió de control. (Veus) Pregunta número
1.443…, ara el senyor Luís Martínez, quan es fique zero-zero,
li llevaré la paraula, senyories del Grup Parlamentari Popular.
(Veus)

Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable consellera d’educació.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Moltes gràcies, senyor Martínez Fuentes.
Efectivament, com vosté diu, s’han mantingut diverses
reunions de la taula de diàleg entre la Direcció General de
l’Esport, la de medi natural i també la de federacions que
desenvolupen l’activitat esportiva en eixe medi.
Crec que ja ho va explicar el senyor Marzà en estes Corts, és
voluntat de la nostra conselleria garantir la realització dels
esports en el medi natural als i les esportistes. Compartim,
això no obstant, la visió ecològica i de protecció de medi
ambient al respecte als seus processos naturals, que a ser
possible han de tindre el mínim impacte de l’acció humana.
Com ja s’ha explicat, les restriccions temporals per a la realit·
zació d’activitats en el medi natural ja estaven contempla·
des en normativa anterior. Les reivindicacions dels sectors
esportius han evolucionat i l’administració tenim el compro·
mís d’evolucionar amb elles.

Pregunta formulada pel diputat Luís Martínez, del Grup
Parlamentari Popular, a la consellera d’Educació, Cultura i
Esport sobre les mesures adoptades en la mesa de diàleg
amb les federacions d’esport de muntanya. I, senyor
Caballero, deixe ja de cridar. (Rialles. Veus)

Per respecte a eixa mesa de diàleg, no faré públics en estos
moments els acords als quals s’ha arribat. Però, en tot cas,
en la segona part de la meua intervenció ampliaré amb
més detall totes les accions que s’han desenvolupat per tal
de trobar un consens entre la Generalitat i les federacions
esportives, les accions que estem fent ara per ara per la
defensa dels i les esportistes, i les accions que tenim previs·
tes desenvolupar per tal de trobar un punt de trobada, que
estic segura que es donarà ben prompte.

El senyor Martínez Fuentes:

Ara després amplie.

Gràcies, presidenta.

Gràcies. (Aplaudiments)

Bon dia, consellera.
Mire, el passat 6 de maig del 2021, el Partit Popular va
proposar la creació d’una mesa de diàleg amb les federa·
cions afectades per les prohibicions i restriccions que havia

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
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Per a continuar amb la formulació de la pregunta, té la
paraula el senyor Martínez. Si és…, gràcies.

Pàg. 6091
demanant, i no només el Partit Popular després d’un any que
ho vam demanar, sinó les federacions, tal com li ho he dit.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor Martínez Fuentes:
Consellera, quin papelón. Quin papelón li toca fer a vosté. No
s’ha reunit ni una vegada. Des de maig de l’any passat, no s’han
reunit ni una vegada, eixa mesa. (Aplaudiments) Ni una vegada.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Mire, la veritat és que em sap malament dir-li-ho, però és que
demostren que no tenen absolutament cap voluntat d’escoltar.
L’única voluntat és la de la prohibició, és l’única que han demos·
trat fins ara. Els pot la seua ideologia. I el que no pot ser és
que als esportistes que van i practiquen la seua activitat al
medi natural se’ls tracte com a delinqüents, que és com ells se
senten en estos moments. Se senten com a delinqüents.

Per a continuar donant resposta a la pregunta formulada, té
la paraula l’honorable consellera.

Mire, en juliol del 2021 es va aprovar de forma unànime una
moció subsegüent com a conseqüència d’una interpel·lació
que li va fer este diputat al conseller Marzà. En eixa, com
li deia, va ser de forma unànime, i es contemplava la crea·
ció, funcionament, d’eixa mesa de diàleg. Però, mire, mire
si és tant que no s’ha produït el diàleg que el passat dia 17
Confedecom, que vosté sap que és la confederació de fede·
racions de la Comunitat Valenciana, va emetre una nota
de premsa, que deia: «Las federaciones deportivas de la
Comunidad Valenciana lamentan la falta de diálogo de la
Generalitat. Los presidentes de nueve federaciones exigen
que se celebre una mesa de diálogo que permita llegar a un
consenso con la conselleria para la práctica del deporte en el
medio natural». Això va ser la setmana passada. I li deia allò
del papelón perquè, clar, vosté ha de dir…, i vosté sap que no
s’han reunit. Sé que la Direcció General d’Esports, sé que té
ganes que es reunisca, però no s’ha reunit.
Mire, vosté parlava l’altre dia, ahir, precisament, deia que
vosté es considerava com una ferramenta. Siga eixa ferra·
menta, perquè en estos moments no n’hi ha diàleg entre
vostés, no les federacions, entre vosté i la senyora Mollà. En
el seu propi govern ha d’haver diàleg, cosa que no n’hi ha.
Com li dic, és important que es reunisca perquè n’hi han
temes a tractar. N’hi han temes…, per exemple, el reglament
forestal. El reglament forestal, que està en exposició pública,
no s’han reunit ni amb la federació d’esports de muntanya, ni
amb Acimcova, ni amb la de ciclisme… Amb ningú, no n’hi ha
eixe talant de diàleg de què vosté presumia ahir.
S’ha de parlar també dels permisos i tramitació de les proves
esportives, que era una cosa que nosaltres l’any passat ja
dèiem i que, en estos moments, encara no està clar. S’ha de
parlar de l’homologació i manteniment dels senders, que és
una cosa que ve reivindicant de forma molt forta la federa·
ció d’esports de muntanya. S’ha de parlar també dels proto·
cols per a una bona convivència de les diferents especiali·
tats deportives en el medi natural, cosa que nosaltres ja vam
dir l’any passat, que es va comprometre i que es va votar de
forma unànime que es treballaria en la mesa de diàleg i que,
per no haver-se reunit, no s’ha fet.
Aixina que, consellera, vosté ahir es va comprometre a ser
eixa ferramenta i a obrir les portes del seu despatx. Aixina
que, per favor, siga eixa ferramenta, perquè li ho estan

Gràcies, senyoria.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Moltes gràcies pel seu to, senyor Martínez.
Em vaig comprometre ahir i ho mantinc: esta consellera vol
ser una ferramenta al servei del poble valencià.
Mire, jo estic absolutament d’acord amb una afirmació que
ha fet vosté ací hui. La gent, precisament, que practica esport
al medi natural és la gent que més es preocupa per cuidar-lo,
ho dic ara i ho diré on faça falta, perquè és aixina. Perquè no
podem comparar gent que va a fer senderisme, per exemple,
amb una carrera de cross en la muntanya. És un poquet distint
i no dona igual, i en això estic segura que estem d’acord.
Com vosté sap, esta norma es desenvolupa en dos vies:
l’actualització de la normativa pel que fa al desenvolupa·
ment d’activitats en el medi natural i l’actualització dels
mecanismes per a l’autorització d’estes activitats a través
de la modificació de la llei d’espectacles. En els dos casos,
una volta disposats els textos a exposició pública i obert el
procés d’al·legacions, li he de dir que des de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport hem dit la nostra per tal de
protegir els interessos d’esportistes al medi natural.
De fet, per tal de treballar amb els consensos necessa·
ris per a poder arribar a un punt de consens entre totes les
parts, vull comunicar-li que la setmana que ve tindrà lloc una
reunió d’eixa mesa de diàleg en què seran convocades les
federacions d’esport de muntanya, triatló, ciclisme, motoci·
clisme, atletisme, espeleologia i, com no, la Confedecom. A
tot això, els he de dir que els textos que s’han proposat per
la conselleria de medi ambient, tot i que òbviament poden
ser millorats, ja incorporen algunes de les reivindicacions
dels i les esportistes, com el catàleg d’itineraris.
Recorden que el que hui es fa és reprendre el desenvolu·
pament d’una normativa, garantint la pràctica esportiva de
tots els esports de muntanya als espais naturals, la protec·
ció del medi natural, apostant, com sempre, per la promoció
esportiva.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.

