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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 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Defensa davant la Comissió d’Afers 

Institucionals del Parlament de 

Catalunya la Proposta de Resolució 

sobre la constitució d'una taula de 

diàleg entre partits catalans. 

DRETS SOCIALS 

- Defensa davant la Comissió de Drets 

Socials del Parlament de Catalunya 

la Proposta de Resolució sobre la 

construcció de dues residències i un 

centre de dia al barri de la Marina, 

de Sants – Montjuïc. 

- Pregunta a respondre per escrit a la 

Comissió Europea per la pujada del 

preu de l’electricitat i la lluita contra 

la pobresa energètica. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Proposta de resolució sobre les 

obres de consolidació del Poble Vell 

de Corbera d'Ebre. 

- Proposta de resolució sobre la fossa 

de Bonastre. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre cessament de la Sra. 

Teresa Ferré com a directora del 

Consorci Memorial dels Espais de la 

Batalla de l’Ebre (COMEBE) i sobre 

places de caràcter tècnic del 

Consorci. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre l’actuació del 

Departament de Justícia en quant a 

la celebració de l’homenatge anual 

a les víctimes i els combatents de la 

Batalla de l’Ebre. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre l’Acord de la I 

Conferència Sectorial de Memòria 

Democràtica, reunida el 29 de març, 

per la que la Generalitat de 

Catalunya rebia una aportació de 

335.938,44 €, l’any 2021, per a 

activitats relacionades amb la 

recerca i identificació de persones 

desaparegudes durant la Guerra 

Civil o la repressió política posterior. 

- Sol·licitud d'informació de la 

memòria d'actuacions del Memorial 

Democràtic del 2020. 



 

  

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la commemoració 

de l’Assemblea Catalana. 

EDUCACIÓ 

- Proposta de resolució sobre l'impuls 

i la millora del sistema de formació 

professional a Catalunya. 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre el curs escolar 

2021-2022. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la situació de la 

formació professional i la manca 

d'oferta de places de cicles 

formatius de grau mitjà i superior 

per al curs 2021-2022 i les mesures 

previstes pel Departament 

d'Empresa i Treball.  

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el destí dels 

recursos en matèria de processos 

d'acreditació de competències 

professionals rebuts del Govern 

espanyol. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la modificació de la 

normativa que regula l'Institut 

Obert de Catalunya per a permetre 

la matriculació d'alumnes menors 

d'edat o per a reduir-hi les ràtios. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les mesures previstes 

per a combatre l'abandonament 

prematur en cicles formatius de 

grau mitjà el curs 2021-2022. 

- Sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió d'Educació amb el 

conseller d'Educació sobre la 

situació de la formació professional 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de la Junta Central de 

Directors i Directores de Catalunya 

davant la Comissió d'Educació 

perquè informi sobre el 

funcionament i l'organització del 

sistema educatiu. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Fabián Mohedano i Morales, 

president de l'Agència de Formació i 

Qualificació Professionals de 

Catalunya, davant la Comissió 

d'Educació, perquè informi sobre la 

situació del Sistema de Formació i 

Qualificació Professionals de 

Catalunya. 

ACCIÓ EXTERIOR I TRANSPARÈNCIA 

- Participació al debat del Parlament 

Europeu sobre la situació política i 

de drets humans a Cuba. 

- Pregunta per escrit a l'Alt 

Representant Josep Borrell sobre la 

campanya que Duterte està portant 

a Filipines contra la premsa i 

membres de la societat civil. 

MITJANS AUDIOVISUALS  (CCMA) 

- Preguntes a la presidenta en 

funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre oralment 

en comissió sobre l'equilibri 

informatiu dels continguts 

específics que es programen a la 

televisió i el compliment del llibre 

d'estil per part dels col·laboradors i 

dels professionals de l'ens 

- Pregunta a la presidenta en funcions 

del Consell de Govern de la 



 

  

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre oralment 

en comissió sobre els recursos que 

destina la televisió pública a la 

producció externa. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre l'equilibri informatiu 

dels continguts específics que es 

programen a la televisió. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la cobertura de les 

informacions publicades pel diari 

"New York Times" relatives a la 

trama russa del Procés. 

- Intervenció a la Comissió de Control 

de la CCMA del Parlament de 

Catalunya per tractar l’impacte en 

els mitjans de comunicació a la 

societat catalana. 

IGUALTAT 

- Proposta de resolució sobre el 

sexisme en els videojocs. 

- Proposta de resolució sobre 

l'assistència lletrada a les víctimes 

de violència de gènere 

MEDI AMBIENT 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre el paquet "Objetivo 

55", un conjunt de propostes que 

revisen, actualitzen i introdueixen 

noves iniciatives a la legislació de la 

UE amb l’objectiu de reduir les 

emissions netes de la Unió almenys 

un 55% d’aquí al 2030 amb respecte 

el 1990.  

 

SALUT 

- Proposta de resolució sobre les 

teràpies dirigides amb radiolligands 

als hospitals catalans. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de 

vacunes dispensades i no 

dispensades a l'agost del 2021. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre les adjudicacions 

dels concursos de teràpies 

respiratòries domiciliàries pel 2021 i 

2022.  

- Assistència a la Comissió de Sanitat i 

Consum i intervenció per defensar 

el posicionament del Grup 

Parlamentaria en la iniciativa de Vox 

sobre eutanàsia. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de 

professionals contagiats per la 

Covid-19 durant la cinquena onada 

d'infeccions i sobre el nombre de 

casos diagnosticats de Covid-19 

entre els ocupants de places a les 

residències geriàtriques i 

treballadors de Catalunya. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la substitució dels 

equips d'alta tecnologia del sistema 

nacional de salut, la quantitat 

econòmica rebuda del Pla 

d'inversions i els centres de salut 

beneficiaris de la substitució dels 

equips. 

- Sol·licitud d'una còpia de l'informe 

que va motivar el canvi de criteri 

epidemiològic per a mantenir el toc 

de queda en algunes ciutats després 

del rebuig del Tribunal Superior de 



 

  

Justícia de Catalunya de la proposta 

anterior 

- Sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió de Salut amb el conseller 

de Salut sobre el Pla de prevenció 

del suïcidi 2021-2025. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Ramon Mas, secretari general del 

Gremi d'Empresaris de Discoteques 

de Barcelona i Província i president 

de la Federació d'Associacions d'Oci 

Nocturn d'Espanya, davant la 

Comissió de Salut i la Comissió 

d'Empresa i Treball perquè informi 

sobre la situació de l'oci nocturn. 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Assistència a la Festa de la Rosa del 

PSC.  

- Entrevista sobre actualitat política al 

diari el Punt Avui.  

- Assistència als actes corresponents 

sobre la Diada de Catalunya. 

- Entrevista a las mañanas de RNE per 

tractar temes d’actualitat política. 

- Entrevista al programa Hora 25 de la 

Cadena Ser per tractar temes 

d’actualitat política.  

- Article d’opinió a El Periódico. 

- Participació a la jornada del Govern 

Alternatiu Os de Balaguer. 

- Entrevista al Diari ARA per tractar 

temes d’actualitat política i 

educació.  

- Entrevista a la cadena de televisió 

8TV Catalunya Opina. 

- Entrevista sobre actualitat política a 

La Vanguardia. 

- Intervenció al Programa Tot anirà bé 

d'en Toni Marín a Radio Estel per 

tractar l’actualitat política.  

- Assistència al Ucraïna Festival per 

commemorar el Dia d’Ucraïna a 

Barcelona, Nou Barris. 

- Entrevista a Sants 3 Ràdio per 

tractar temes d’actualitat política. 

- Assistència al Festival de Flamenc de 

Nou Barris.  

- Assistència a la taula Rodona 

“Brecha entre ricos y pobres”. 

- Participació als actes de la setmana 

del llibre en català a Barcelona.  

- Article d’opinió publicat a La 

Vanguardia. 

- Visita a la Mezquita de Nou Barris 

amb el grup interreligiós. 

- Article d’opinió publicat a El País. 

DRETS SOCIALS 

- Assistència i participació a la Cimera 

Social: Per una Catalunya social i 

progressista. 

- Visita KUB Berlín, entitat que 

treballa amb nens, nenes i 

adolescents sense llar a la ciutat. 

- Reunió amb el president de la 

Comissió d’Exteriors del Congrés 

dels Diputats, per tractar temes de 

polítiques d’abordatge de la 

pobresa infantil.   

- Reunió de treball amb el Delegat del 

Pla Nacional de Droga. 

 



 

  

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Reunió amb el grup d’interès 

Memòria Històrica del Baix 

Llobregat per tractar el contingut de 

la Proposició de Llei de Memòria 

democràtica del Grup Parlamentari 

Socialista i Units per Avançar i 

possibles fites sobre la matèria.  

- Reunió amb el grup d’interès Amical 

Ravensbruck per tractar fites sobre 

la memòria democràtica.  

- Grup de Treball del Govern 

Alternatiu sobre la memòria 

democràtica. 

- Reunió amb l’entitat Amical de 

Mauthausen per tractar fites sobre 

la memòria democràtica.  

- Reunió amb el grup d’interès 

Ateneu Memòria Popular per 

tractar temes de memòria 

democràtica. 

- Reunió amb els grups d’interès 

Expressos Política del Franquisme 

(ACEPF) I ABIC per tractar temes de 

memòria democràtica. 

- Exposició "Vuelo Interior" al MNAC 

(Barcelona) sobre avions soviètics 

que van combatre a la Guerra Civil-  

- Reunió amb el grup l’Associació 

d´Aviadors de la República per 

valorar possibles iniciatives de 

memòria democràtica. 

- Assistència i participació a l’Acte de 

commemoració dels 50 anys de la 

fundació de l’Assemblea de 

Catalunya organitzat pel Seminari 

Salvador Seguí i la Fundació Cipriano 

Garcia de CCOO de Catalunya. 

- Reunió amb el grup d’interès Banc 

d'ADN i Guerra Civil per tractar 

noves fites respecte la recerca de 

persones a les fosses. 

- Reunió amb l’Associació pro 

Memòria als Immolats per la 

Llibertat a Catalunya. 

- Exposició “Quan plovien octavetes” 

a l’arxiu històric de Barcelona.  

- Exposició 1936 - 1980. “Tres 

generaciones bajo el mismo techo” 

de l'autor Jaime Martín. Amb 

l’Alcaldessa de Sant Adrià del Besós. 

PRESSUPOSTOS 

- Reunió amb el Grup Municipal 

Socialista de Barcelona per tractar 

els Pressupostos Generals de l'Estat 

2022. 

- Reunió amb el Grup Municipal 

Socialista de Barcelona per tractar 

els Pressupostos del 2022 del 

Govern. 

JOVES I INFÀNCIA  

- Article d’opinió sobre la infància a 

Afganistan a la revista el Triangle. 

- Article d’opinió al Diari de Girona 

sobre abandonament escolar i 

pobresa infantil. 

INTERIOR, SEGURETAT I DEFENSA 

- Assistència a l’acte del dia de la 

policia a l’auditori de Barcelona. 

- Reunió amb els sindicats de MMEE i 

amb Salvador Illa, per tractar les 

seves necessitats i demandes. 

- Missió a Espanya amb una delegació 

d’eurodiputats membres de la 

subcomissió de Seguretat i Defensa 

del parlament Europeu, encapçalat 



 

  

per la Presidenta, amb destí a 

Torrejón de Ardoz, Rota y Sevilla 

FEDERALISME 

- Grup de Treball del Govern 

Alternatiu sobre l’Impuls Federal. 

MITJANS AUDIOVISUALS  (CCMA) 

- Trobades amb entitats del sector 

audiovisual (CAC, Dones Visuals, 

Sindicat de Periodistes de Catalunya 

de TV3)  per saber les seves 

demandes de cara a la renovació 

dels òrgans de govern de la CCMA.  

- Article d’opinió sobre TV3 al diari 

Crónica Global. 

ACCIÓ EXTERIOR 

- Reunió amb persones afectades per 

la situació de l’Afganistan per tractar 

possibles iniciatives. 

- Reunió Grup de Treball de Política 

Europea i Internacional del PSC. 

LLEI ELECTORAL  

- Grup de Treball del Govern 

Alternatiu de Llei Electoral. 

EDUCACIÓ  

- Parlament pel Projecte Prometeus, 

és un Programa que es farà al Raval 

per fomentar que els nois i noies 

acabin el batxillerat i entrin a la 

Universitat. 

- Assistència a la reunió quinzenal del 

Grup de Treball d'Educació del PSC. 

- Assistència a la compareixença de la 

Ministra d’Educació i Formació 

Professional a la Comissió 

d’Educació i Formació Professional. 

- Assistència a la concentració de 

CCOO por la falta d’inversió a 

educació.  

- Xerrada al CRP Garraf sobre la 

coeducació. 

- Reunió amb experts sobre equitat 

educativa.  

- Visita als centres educatius Pere Vila 

i Pau Claris del Districte de  Ciutat 

Vella. 

- Reunions amb la Federació Escola 

Cristiana de Catalunya i visita escola 

Salle Comtal del Raval. 

- Reunió amb representants de 

centres de màxima complexitat i 

RDP. 

- Conferència de l'IEA sobre marc 

jurídic lingüístic. 

- Reunió amb el secretari d'Estat 

d'Educació. 

- Reunions del comitè sectorial i la 

sectorial d'educació del PSC. 

- Reunió amb president de FAPAES.  

- Reunió amb el Conseller d’Educació 

del Govern de la Generalitat.  

SALUT 

- Reunió amb les JSC per tractar 

temes de Salut i possibles iniciatives. 

- Reunió amb experts sobre les 

teràpies de càncer amb 

radiolligants. 

- Presentació del Pla de Prevenció del 

suïcidi a l’Hospital de l’Olot i reunió 

amb les entitats. 

- Reunió per tractar Intel·ligència 

artificial i salut amb BSC.  

- Assistència a la compareixença de la 

Ministra de Sanitat davant la 



 

  

Comissió de Sanitat y Consum del 

Congrés dels Diputats, per donar 

compte de l'estat actual de 

vacunació. 

- Reunió amb l’Associació de Fibrosis 

Quística i amb Salvador Illa per 

tractar les seves demandes.  

- Reunió amb la Federació Espanyola 

de Fibrosis Quística. 

- Assistència a la inauguració de la 

Exposició "Los autocuidados en la 

Fibrosis Quística" organitzada per la 

Fundació Espanyola de Fibrosis 

Quística. 

- Assistència a l'acte sobre Alzheimer 

organitzat per la Fundació Pasqual 

Maragall a la Sala Ernest Lluch del 

Congrés dels Diputats. 

- Reunió amb Sindicats Transport 

Sanitari (tècnics en lluita i salvem 

ambulàncies). 

- Entrega de signatures de Gelida 

reclamant més i millors serveis 

sanitaris amb Lluis Valls i Juan Luis 

Ruiz.  

- Participació de Grups parlamentaris 

al Congrés dels Diputats al Fòrum de 

Depressió i suïcidi.  

- Reunió amb la Plataforma de 

Tècnics d’infermeria.  

- Assistència a l'acte de la Conferència 

Espanyola de l’Alzheimer per 

commemorar el Dia Nacional de 

l'Alzheimer.  

- Assistència a l'acte del Consell 

General de Col·legis de 

Farmacèutics per commemorar el 

Dia Mundial del Farmacèutic.  

- Assistència a la reunió de Mesa y 

Portaveus de la Comissió Mixta per 

l’estudi de les addiccions. 

CULTURA  

- Presentació del llibre d'Enric Cama 

"Una esperança permanent (1999-

2021). 22 anys d'editorials". 

- Presentació del llibre de Jonás 

Fernández “Volver a las raíces. Una 

izquierda europea contra la 

desigualdad”. 

COMERÇ 

- Assistència a la jornada d’el comerç 

de Nou Barris es mou per donar 

visibilitat al comerç local i de 

proximitat. 

TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA 

- Assistència a la compareixença de la 

Ministra de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana a la Comissió de 

Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana.  

- Reunió amb FECAVEM, patronal 

catalana de venda de vehicles a 

motor. 

IGUALTAT 

- Assistència a la II Escola Feminista 

Dolors Renau, un espai de reflexió i 

de construcció de pensament 

feminista socialista.  

- Assistència i inauguració a les 

Jornades al Congres dels Diputats en 

commemoració del 90 Aniversari 

del Sufragi Femení a España.  

- Visita a l’Espai La violeta de 

Fundació Assis para dones sense 

llar. 



 

  

- Reunió amb entitats per tractar la 

violència masclista i les mancances 

en les polítiques públiques. 

- Xerrada sobre feminisme i igualtat a 

la Biblioteca d’Òdena.  

- Reunió amb la Degana de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona per 

tractar la violència masclista des 

d’un punt de vista jurídic. 

- Reunió amb el personal OAVD als 

jutjats de Terrassa per tractar les 

necessitats de l’oficina d’atenció a la 

víctima de delictes.  

- Formació a l’escola Feminista del 

PSC sobre igualtat.  

- Consell Feminista PSC. 

- Reunió amb l’alcalde de Barberà per 

tractar temes d’igualtat i xerrada 

sobre els drets de les dones. 

- Assistència a conferència sobre 

Universitat sènior i dones  per 

tractar temes d’igualtat. 

- Presentació del Llibre Laura Freixas. 

- Reunió amb la directora general de 

Plan Internacional España per 

preparar l’acte commemoratiu del 

dia de la nena al Congrés dels 

Diputats. 

- Assistència a la Jornada "Renovar el 

Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género" organitzada pel Congrés 

dels Diputats. 

 

 

Consell de Cent, 416 

08009 – Barcelona 
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