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MEMÒRIA 

MENSUAL 

D’ACTIVITAT 

PARLAMENTÀRIA 

 

El present document recull una síntesi de les 

iniciatives i activitats parlamentàries de les i 

els electes del PSC Barcelona, tenint en 

compte que tota la tasca política que duen a 

terme és més amplia del resumit en aquesta 

memòria. 

 

 

 INICIATIVES PRESENTADES 

PER LES I ELS ELECTES DEL PSC 

BARCELONA 

LGBTIQ 

- Proposició de la compareixença de 

la Consellera de Feminismes i 

Igualtat al Parlament de Catalunya, 

per informar sobre les brutals 

agressions homòfobes  succeïdes els 

dies 29 i 30 de maig a Barcelona, que 

venen a engruixir les més de 70 

incidències LGTBI-fòbiques 

detectades per l’Observatori contra 

l’homofòbia, i les més de 30 

denúncies per agressions 

homòfobes en el primer trimestre 

del 2021.  

- Pregunta amb sol·licitud de resposta 

escrita a la Comissió Europea sobre 

la campanya d’estigmatització 

d’Hongria contra el col·lectiu 

LGTBIQ+. 

DRETS HUMANS 

- Intervenció al debat de Drets 

Humans i situació política a Cuba al 

Ple del Parlament Europeu. 

- Intervenció al debat sobre el 75º i 

76º períodes de sessions de 

l’Assemblea General de les Nacions 

Unides al Ple del Parlament 

Europeu. 

- Proposta de resolució de 

conformitat amb l’article 132, 

apartat 2, del Reglament intern del 

Parlament Europeu sobre els drets 

humans i la situació política a Cuba.  

DRETS SOCIALS  

- Pregunta al Govern Central amb 

resposta escrita sobre el número de 

persones que han sol·licitat la 

prestació per naixement i cura del 

menor als anys 2019 i 2020 i des de 

l’1 de gener de 2021 a la província 

de Barcelona. 

- Pregunta al Govern Central amb 

resposta escrita sobre el número de 

persones que han sol·licitat 

excedència per cura de fill/a, menor 

acollit o familiar als anys 2019 i 2020 

i des de l’1 de gener de 2021 a la 

província de Barcelona. 

- Intervenció a la Comissió de Drets 

Socials del Congrés dels Diputats per 

defensar el posicionament del Grup 

Socialista sobre la distribució del 0,7 

de l’Impost sobre el Patrimoni entre 

les Comunitats Autònomes.  

IGUALTAT  

- Proposta de resolució sobre 

l’elaboració d’una campanya 
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de sensibilització sobre les formes 

de violència masclista. 

- Proposta de resolució sobre la 

presència efectiva de les dones 

en la indústria audiovisual catalana. 

- Exposició al Ple del Parlament de 

Catalunya de l’esmena presentada i 

la posició respecte a la moció 

subsegüent a la interpel·lació del 

Govern sobre les línies 

estratègiques del departament 

competent en matèria d’igualtat. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l’especialització dels 

formadors que imparteixen els 

cursos sobre violència masclista a 

l’escola judicial. 

- Proposta de resolució sobre 

l’elaboració d’una campanya de 

sensibilització sobre les formes de 

violència masclista. 

- Proposta de resolució sobre la salut 

de les dones que pateixen violència 

masclista. 

INTERIOR 

- Sol·licitud de compareixença de 

Joan Ridao, director de l'Institut 

d'Estudis de l'Autogovern, per tal 

que pugui exposar les línies mestres 

de la nova etapa de l'IEA encetada 

amb el seu nomenament. 

- Sol·licitud de compareixença del Sr. 

Jordi Argelaguet i Argemí, director 

del Centre d'Estudis d'Opinió, per 

informar sobre les previsions de 

treball del CEO durant l'any 2021. 

- Preguntes amb resposta per escrit 

per part del Govern sobre l'Oficina 

per a la Millora de les Institucions 

d'Autogovern de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

SALUT 

- Intervenció al Ple del Parlament de 

Catalunya sobre la pregunta al 

Govern a respondre oralment sobre 

les mesures de protecció dels 

professionals sanitaris. 

- Intervenció al Ple del Parlament de 

Catalunya sobre la proposta de 

resolució de creació d’una Comissió 

d’estudi sobre la salut mental i les 

addiccions. 

- Proposta de resolució sobre el 

Centre Integral Sanitari Cotxeres de 

Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la raó per la qual no 

s’han restablert el servei 

d’urgències de vint-i-quatre hores i 

el servei de farmàcia de guàrdia 

nocturna a Sant Feliu de Llobregat 

(Baix Llobregat). 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció de dues residències 

i un centre de dia al barri de la 

Marina, de Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de crear una 

base d’ambulàncies al CAP Zona 

Nord, de Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el temps mitjà que triga 

una ambulància a atendre una 

urgència als barris de Ciutat 

Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de 

Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la data de finalització de 

la prestació del servei de l’empresa 

Vitae per a gestionar el Centre 

Integral Sanitari de Cotxeres, de 

Barcelona. 
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MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Proposta de resolució sobre el 

reconeixement a les víctimes de la 

Guerra Civil i la Dictadura a l’espai 

públic de Catalunya. 

- Proposta de resolució per la retirada 

d’un monument franquista a 

Montserrat. 

- Sol·licitud de compareixença del 

nou director general de Memòria 

Democràtica, per informar sobre les 

seves previsions de treball durant el 

2021 i 2022. 

- Preguntes per respondre per escrit 

el Govern sobre el monument 

franquista erigit en commemoració 

de la batalla de l’Ebre a Tortosa. 

- Sol·licitud de compareixença del 

president del Memorial Democràtic, 

per informar sobre les línies de 

treball del Memorial durant el 2021 

i el 2022. 

MEDI AMBIENT 

- Intervenció al Parlament Europeu 

en el debat sobre la Llei del Clima 

celebrant l’aprovació de la mateixa 

com pedra angular del Pacte Verd 

Europeu i es facin vinculants els 

objectius de la UE en matèria 

climàtica. 

- Intervenció a la Comissió de Medi 

Ambient, Salut Pública i Seguretat 

Alimentaria per tractar la resolució 

de la COP26 que es celebrà al 

novembre del 2021 a Glasgow. 

EDUCACIÓ  

- Intervenció al Ple del Parlament de 

Catalunya respecte la pregunta al 

Govern a respondre oralment sobre 

la planificació del curs escolar 2021-

2022. 

- Proposta de resolució sobre l’Escola 

Pompeu Fabra, de Vilanova 

del Camí. 

- Intervenció a la Comissió d’Educació 

del Congrés dels Diputats per 

defensar el posicionament del 

Grupo Socialista sobre l’educació de 

0 a 3 anys. 

- Pregunta per respondre per escrit a 

la Presidenta de la Comissió 

Europea per tal que es pronunciï 

davant la censura educativa a la 

Comunitat Autònoma de Murcia 

respecte al contingut educatiu 

LGBTIQ+. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió d’obrir línies 

de P2 en escoles d’educació infantil 

de segon cicle. 

- Pregunta al Govern per respondre 

per escrit sobre la quantitat de 

centres d’educació especial que hi 

ha en aquests moments a 

Catalunya.  

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d’interins del 

Departament d’Educació que fa més 

de deu anys que ocupen la mateixa 

plaça.  

- Proposta de resolució sobre els 

centres educatius de màxima 

complexitat a Catalunya. 

- Proposta de resolució pel 

manteniment del batxillerat nocturn 

de l’Institut Pompeu Fabra de 

Martorell el proper curs 2021-22. 

- Preguntes al Govern per respondre 

per escrit sobre el projecte de 

construcció d’una nova escola-

institut de Cal Maiol al barri de La 

Bordeta del Districte de Sants-

Montjuic de Barcelona.  

- Preguntes al Govern per respondre 

per escrit sobre el suïcidi d’una 

alumna de 15 anys possiblement 
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vinculat amb un cas d’assetjament 

escolar al centre educatiu Pare 

Manyanet del Districte de Sant 

Andreu de Barcelona. 

 

 

 ACTIVITATS POLÍTIQUES 

DE LES I ELS ELECTES DEL PSC 

BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Acte President del Govern 

“Reencuentro: un proyecto de futuro 

para toda España". 

- Participació al programa la brúixola 

d'Onda Cero Cat per comentar 

l'actualitat política. 

- Article publicat a Crònica Global: 

'TV3, la pobreza y el Fondo Covid'. 

- Visita als barris del districte d'Horta 

amb el Cap de l'Oposició al 

Parlament de Catalunya i President 

del Grup PSC-Units Salvador Illa i el 

primer tinent alcalde de Barcelona 

Jaume Collboni. 

- Entrevista a ràdioestel sobre la 

relació entre els governs català i 

espanyol. 

- Acte de retiment de comptes de mig 

mandat de l'equip municipal del PSC 

Barcelona. 

- Reunió amb el Comitè d'Empresa de 

TV3 per tractar els reptes que es 

plantegen amb la nova legislatura. 

- Article publicat a infolibre: “Del 

tenim pressa al slow porcess (en 

dialogo con Rubén Amón). 

- Reunió amb els companys i 

companyes de la JSC per tractar 

temes d’actualitat i revisar fites. 

- Participació i assistència al XIV 

Congrés de la Federació JSC 

Barcelona. 

- Article publicat a la Vanguardia 

sobre el progrés, societat i actualitat 

política. 

CIUTADANIA  

- Assistència a l’Acte de celebració del 

Corpus del Districte de Nou Barris 

amb el regidor de districte Xavier 

Marcé, la consellera Sara Belbeida i 

el conseller Jordi Bouzon. 

URBANISME 

- Reunió amb Carlos Hornero i 

Bàrbara Pons, ambdós de 

l'Ajuntament de Barcelona, per 

tractar temes urbanístics del Parc de 

la Ciutadella.  

- Reunió amb el Regidor Xavier Marcé 

per tractar el tema de l'Hermitatge. 

 

ECONOMIA 

- Presentació de la Memòria 

Socioeconòmica i Laboral 2020 del 

Consell Econòmic i Social amb Antón 

Costas. 

DRETS FONAMENTALS 

- Intervenció al Ple del Parlament de 

Catalunya per defensar l’esmena i la 

posició respecte a la Proposta de 

Resolució sobre el compromís per 

una Catalunya de drets i llibertats, 

diversa i cohesionada.  

- Reunió amb la cap de gabinet del 

Grup al Parlament Europeu Laura 

Ballarín i l'Associació Catalana per la 

Pau. 

- Presentació de l’Observatori de 

l’esperança i del telèfon de 

prevenció del suïcidi. 
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- Assistència a l’acte del Parlament de 

Catalunya commemoratiu del dia 

Nacional de la Deportació. 

- Assistència a la protesta per la mort 

de Stanislav Tomáš i contra el 

racisme, la xenofòbia i 

l’identitarisme. 

- Reunió amb Amnistia Internacional 

de Catalunya per presentar les 

prioritats de drets humans de 

l'organització. 

 

EDUCACIÓ I INFÀNCIA 

 

- Reunió amb l'entitat Educo ONG per 

tractar la feina que duu a terme a 

favor de la infància i el seu 

desenvolupament en un entorn de 

benestar, així com l'educació i la 

protecció davant la violència. 

- Reunió amb Save the Children per 

tractar noves propostes per la nova 

legislatura al Parlament de 

Catalunya. 

- Assistència a la inauguració de 

l'edició de 2021 de la Universitat 

Progressista d'Estiu de Catalunya 

SALUT 

- Reunió al CAP La Granja i Bonavista 

amb el conseller del PSC de 

l'Ajuntament de Tarragona i 

representants veïnals per escoltar 

les demandes per a un servei públic 

i de qualitat. 

- Assistència a la compareixença de la 

Ministra de Sanitat a la Comissió 

Mixta per a l’Estudi dels Problemes 

de les Addiccions, sobre la tasca del 

Ministeri en aquesta matèria.  

- Assistència a l'Acte amb motiu del 

Dia Mundial del Donant de Sang al 

Parlament de Catalunya. 

- Trobada amb Laureano Molins, 

president de l'Associació Espanyola 

contra el Càncer. 

- Reunió amb representants sindicals 

d'UGT Girona del sector sanitari. 

- Reunió amb la Plataforma 

Cronicidad per tractar temes sobre 

les necessitats i propostes de millora 

a l’atenció dels pacients crònics.  

- Reunió amb els promotors del 

Col·legi Oficial de Tècnics 

Ortopèdics. 

- Compareixença a la Comissió Mixta 

per a l'Estudi dels Problemes de les 

Addiccions del Congrés dels 

Diputats. 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Assistència a l’acte al Parlament de 

Catalunya de commemoració del 

76è aniversari de la fi de la Segona 

Guerra Mundial a Europa.  

FEDERALISME 

- Xerrada sobre Catalunya i Europa 

amb Juventudes Europeas 

Federalistas. 

- Xerrada sobre Federalisme i 

europeisme com punt de trobada 

organitzada per Voces amb 

l’expresident del Parlament 

Europeu Enrique Barón. 

DRETS SOCIALS 

- Reunió amb Felisa Pérez, 

Vicepresidenta de UNAD (Red de 

Atención a las Adicciones) i 

Presidenta de la Federació Catalana 

de Drogodependències, i amb 

Angels Guiteras, Gerent d'ABD 

(Associació pel Benestar i 

Desenvolupament) per tractar 

necessitats i propostes sobre 
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l’atenció a persones en situació de 

vulnerabilitat social. 

LGBTIQ 

- Assistència a la Protesta de rebuig a 

les agressions homòfobes i l’LGBTI-

fòbia. 

- Gestió de l'Informe d’Homofòbia 

amb l'entitat Plataforma contra 

l'Homofòbia al Parlament de 

Catalunya. 

- Reunió amb la Presidenta del PES 

PSE per valorar l'actualitat europea i 

parlar de coordinació fiscal 

internacional i les agendes de 

gènere i LGBITQ. 

- Assistència a l’acte del Parlament de 

Catalunya amb motiu del Dia 

Internacional contra l’Homofòbia. 

IGUALTAT  

- Visita al nou centre d'Assis per 

dones sense llar 'La violeta' a Sarrià 

– Sant Gervasi. 

- Visita a la Unitat de violències 

sexuals a l’Hospital Clínic de 

Barcelona. 

- Reunió amb Silvia Carrasco, doctora 

en Antropologia, per tractar la 

Formació d'agents d'igualtat i 

Màsters a Catalunya. 

- Reunió amb la professora de la UB 

Pilar Díaz López per parlar de dones 

i discapacitat. 

- Reunió amb Dones Visuals per a que 

en facin arribar les seves demandes. 

- Xerrada de Lideratge compartit i 

Situació emprenedoria dones a 

l’entitat 50a50. 

- Breu parlament per tancar les 

jornades de la Working Women 

Week. 


