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Ximo Puig i Mónica Oltra remarquen
«l'estabilitat, diàleg i honradesa»
dels dos anys de govern
El govern valencià fa balanç positiu en el segon aniversari del pacte i es marca
com objectiu culminar la "reparació" i posar les bases per a les noves generacions

Ximo Puig, posa amb Mónica Oltra i Antonio Montiel (Podem), en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha manifestat aquest dijous que els dos anys
de govern conjunt entre el PSPV-PSOE i Compromís, amb suport parlamentari de Podem, han
estat "dos anys d'estabilitat, diàleg i honradesa" i que "s'ha demostrat que el canvi plural és
sinònim d'estabilitat i que la cogestió és sinònim de fortalesa". Puig s'ha pronunciat d'aquesta
manera durant la compareixença conjunta amb la vicepresidenta Mónica Oltra per valorar el segon
aniversari de govern.
Durant la seva intervenció, el cap del Consell ha dit que si bé l'acord "no fa miracles, tots junts
estem millorant problemes profunds". Puig ha descartat realitzar cap canvi en l'equip de govern i
ha remarcat que es troba "cohesionat i donant tota la seva potencialitat, en l'equador de
legislatura".
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El cap del Consell ha dit que si bé fa dos anys ningú no apostava pel govern plural valencià ara
la confiança és molt superior a del govern anterior i que tots els indicadors econòmics han millorat.
"Ni som triomfalistes ni volem fer una bombolla d'autosatisfacció, queda molt més per fer del que
hem fet, queden 400.000 persones sense ocupació i famílies que no arriben a final de mes", ha dit
Puig.
El president valencià ha indicat que el seu govern ha passat "de ser paradigma de la corrupció a
ser paradigma de la fiabilitat" i que, "cap valencià, pensi com pensi s'ha d'avergonyir per no tenir
uns governants honestos". El cap del Consell ha afegit que malgrat la manca de finançament i
inversió per part del govern espanyol els indicadors han millorat. Al respecte, ha reiterat que la
Generalitat Valenciana donarà suport a una gran mobilització unitària a l'entorn del 9 d'octubre per
exigir millor finançament.
"Aquests dos anys seran decisius per als pròxims 20 anys" ha dit Puig, que ha manifestat que
l'objectiu és anar cap a una "societat amb igualtat d'oportunitats i respectada, amb els recursos
que ens corresponen".
Per la seva banda, la vicepresidenta Mónica Oltra ha exposat totes les mesures que ha impulsat el
govern de la Generalitat Valenciana al llarg de dos anys. Oltra ha indicat que malgrat la manca
d'inversió l'executiu destina a garantir els drets dels valencians "tot el marge del que ja no es roba".
Preguntada sobre les principals carències que troba el govern, Oltra ha dit que la manca de
personal públic i la infrainversió no permeten que l'executiu avanci amb la velocitat que voldria. Al
respecte ha indicat que el País Valencià és el territori amb menys empleats públics per càpita de
tot l'Estat i que és l'única autonomia que "sent pobra paga com si fos rica".
TV3 al País Valencià, pendent de l'inici d'emissions d' Àpunt
Durant la roda de premsa, el president Ximo Puig també ha estat preguntat sobre la recuperació
del senyal de TV3 al País Valencià. Puig ha reiterat que hi ha un acord de reciprocitat signat entre
el Govern i la Generalitat Valenciana que preveu recuperar el senyal quan s'iniciïn les emissions
d' Àpunt, la nova televisió valenciana i que desitja que sigui possible "com abans millor". El
president valencià ha indicat sobre la nova televisió que mai permetrà que sigui "una televisió
manipulada i prostituïda com en el passat, ni un disbarat econòmic".
Sobre l'inici d'emissions, Oltra ha manifestat que si bé va amb més lentitud de l'esperada, s'ha
de posar en valor la voluntat de la Generalitat Valenciana de deixar en mans de les Corts
Valencianes la llei de creació.
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