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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 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre l'augment del preu 

de l'electricitat. 

DEFENSA, SEGURETAT I INTERIOR 

- Sol·licitud d'una còpia de les actes i 

els expedients oberts per les 

actuacions dels Mossos d'Esquadra 

a les manifestacions i les reunions 

públiques del 2020 i el 2021. 

- Proposició de llei de modificació de 

la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de 

la Policia de la Generalitat - Mossos 

d'Esquadra, per tal d'establir una 

acció positiva d'equilibrament de la 

presència de dones i homes a la 

plantilla del Cos de Mossos 

d'Esquadra (Igualtat). 

- Intervenció a la Comissió de 

Defensa i Seguretat del Parlament 

Europeu sobre el bordador de 

l'informe anual sobre Política de 

Seguretat i Defensa Comuna. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Presentació i primer debat davant el 
Ple del Parlament de Catalunya de la 
Proposició de Llei de Memòria 
Democràtica de Catalunya. 

- Sol·licitud de documentació de 
l’informe del Memorial Democràtic 
sobre el monument El Terç de 
Requetès de la Mare de Déu de 
Montserrat al monestir de 
Montserrat. 

- Proposta de resolució sobre la 
gestió i destí de l’aportació 
efectuada per la Secretaria d’Estat 
de Memòria Democràtica del 
Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica.  

- Defensa davant la Comissió de 
Justícia del Parlament de Catalunya 
la Proposta de resolució sobre el 
reconeixement a les víctimes de la 
Guerra Civil i la Dictadura a l’espai 
públic de Catalunya. 

- Defensa davant la Comissió de 
Justícia del Parlament de Catalunya 
la Proposta de resolució per la 
retirada d’un monument franquista 
a Montserrat. 

- Proposta de resolució sobre 

l'exhumació de Cipriano Martos 



 

  

Jiménez, militant antifranquista 

torturat i assassinat per les forces de 

seguretat del règim franquista el 

1973 a Reus. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'estat de la tramitació 

de la transferència d'una aportació 

per a la recerca i identificació de 

desapareguts durant la Guerra Civil. 

- Sol·licitud d'una còpia de la 

Memòria d'actuacions del Memorial 

Democràtic del 2020. 

EDUCACIÓ 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern de la Generalitat sobre el 

curs escolar 2021-2022 al Ple del 

Parlament de Catalunya. 

- Defensa davant el Parlament de 

Catalunya la posició respecte el 

Decret llei 20/2021, del 14 de 

setembre, de modificació del Decret 

llei 41/2020, del 10 de novembre, 

de mesures extraordinàries de 

caràcter social en centres educatius 

i en l'àmbit de l'educació en el lleure 

i de les activitats extraescolars per 

fer front a les conseqüències de la 

Covid-19. 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

de Catalunya la posició respecte la 

Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre l'escola inclusiva i la 

lluita contra la segregació escolar. 

- Proposta de resolució sobre l'Escola 

Eladi Homs, de Valls 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de centres 

educatius en llista d'espera com a 

centres de nova construcció 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els convenis entre el 

Departament d'Educació i els 

ajuntaments per a construir o 

reformar centres educatius 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions previstes 

per a retirar o substituir fibrociment 

en centres educatius el curs 2021-

2022. 

MEDI AMBIENT 

- Intervenció a la Comissió de 

Peticions del Parlament Europeu 

per la defensa de la Zona de Baixes 

Emissions de Barcelona. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre la resolució de la 

COP26 de Glasgow de la què ha 

estat el ponent pel Grup S&D. 

ACCIÓ EXTERIOR I ESTRANGERIA 

- Defensa davant la Comissió d’Acció 

Exterior del Parlament de Catalunya 

la Proposta de resolució sobre la 

situació a Cuba al juliol del 2021. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre els motius pels 

quals la tramitació dels permisos de 

residència i de treball d'estrangers 

residents a Catalunya pot durar uns 

quants mesos, quin són els terminis 

habituals i la relació d’aquests 

permisos amb el coneixement de 

l’idioma.   

- Pregunta escrita a la Comissió 

Europea per la sol·licitud de 

l'obertura immediata de la frontera 

del Portillon (França). 



 

  

- Intervenció durant el debat sobre 

les relacions entre Estats Units i la 

Unió Europea al Ple del Parlament 

Europeu. 

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 el tractament de 

la figura de Jordi Pujol i Soley als 

canals i les emissores de la 

Corporació i sobre la seva 

contractació i transparència . 

- Pregunta a la presidenta en funcions 

del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre oralment 

en comissió sobre la contractació de 

producció externa i el programa 

"Bricoheroes". 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre l'evolució de les 

audiències als diferents canals. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre el tractament 

informatiu dels deu anys de la fi 

d'ETA 

DERTS SOCIALS 

- Intervenció a la Comissió de Drets 

Socials del Congrés dels Diputats per 

defensar el posicionament del Grup 

Parlamentari Socialista sobre el 

suport a la promoció d’Intel·ligència 

Artificial en l'àmbit del Tercer Sector 

Social. 

IGUALTAT 

- Interpel·lació al Govern de la 

Generalitat sobre la solitud i la 

indefensió de les dones víctimes de 

violència masclista. 

- Presentació davant el Ple del 

Parlament de Catalunya la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre la solitud i la 

indefensió de les dones víctimes de 

violència masclista. 

MEDI AMBIENT 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu per presentar la posició 

respecte la situació de la UE a la 

pròxima COP26, del 26è període de 

sessions de la Conferència de les 

Parts a la Convenció Marc de les 

Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic, que tindrà lloc a Glasgow 

del 31 d’octubre al 12 de novembre. 

SALUT 

- Intervenció al Ple del Congrés dels 

Diputats per defensar el 

posicionament del Grup 

Parlamentari Socialista en l'admissió 

a tràmit de la Proposició de Llei 

sobre Salud Mental. 

- Proposta de resolució sobre el 

desplegament reglamentari de la 

Llei 9/2017, d'universalització de 

l'assistència sanitària. 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció del CAP Gavà 3 

- Proposta de resolució sobre el 

consultori local de Tiana. 



 

  

- Proposta de resolució sobre la 

reobertura del consultori del Pla de 

l'Avellà, de Cabrera de Mar. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els serveis de què 

proveeix l'empresa Villablanca 

Serveis Assistencials 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la derivació de pacients 

i usuaris dels serveis públics a 

l'empresa Villablanca Serveis 

Assistencials 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les aportacions 

econòmiques rebudes per 

l'empresa Villablanca Serveis 

Assistencials de la Generalitat 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els horaris i els 

professionals dels consultoris 

mèdics municipals del Berguedà 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de línies 

d'atenció telefònica dels centres 

d'atenció primària del Berguedà, de 

l'ambulatori de Berga i de l'Hospital 

Comarcal de Sant Bernabé, de 

Berga. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les denúncies i les 

queixes presentades al Berguedà 

per la manca de serveis sanitaris del 

gener del 2020 al setembre del 

2021. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre els centres 

d'atenció primària i consultoris 

locals que es van tancar al Maresme 

el març del 2020 i el seu pla previst. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els centres sanitaris que 

rebran algun dels equips de teràpia 

amb protons per al tractament del 

càncer que finança la Fundació 

Amancio Ortega. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Francesc Perendreu Mata, 

president de l'Associació Centre 

Català d'Addiccions Socials 

(ACENCAS), davant la Comissió de 

Salut perquè informi sobre la 

situació de les addiccions al joc. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de l'Associació de 

Celíacs de Catalunya davant la 

Comissió de Salut perquè presenti 

l'entitat i els seus objectius. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de la Federació Junts 

per l'Autisme davant la Comissió de 

Salut perquè presenti l'entitat i els 

seus objectius 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Assistència a la concentració d’UGT 

i CCOO contra les agressions 

feixistes rebudes a la seu del sindicat 

italià CGIL. 

- Reunió amb el President del 

Congrés Nacional d’Hondures, 

Mauricio Oliva Herrera per tractar 

les relacions d’ambdós països. 

- Participació a l’Escola de Tardor del 

PSC 

- Reunió amb el President de 

l’Assemblea Nacional de Sèrbia, 



 

  

Ivica Dacic, i la Presidenta de Senat 

de Chile, Ximena Rincón. 

- Assistència a la presentació del llibre 

Romà i Rosell el primer de tots 

d’Ernest Lluch al Congrés dels 

Diputats. 

- Article d’opinió publicat al Diari de 

Girona.  

- Article d’opinió sobre l’actualitat 

política catalana al diari crònica 

Global. 

- Entrevista al programa de Catalunya 

Opina a 8tv per tractar l’actualitat 

política.  

- Entrevista a El Punt Avui. 

- Assistència al 40è Congrés del PSOE. 

- Entrevista al programa de Tot es 

mou de TV3 per tractar temes 

d’actualitat política.  

- Entrevista al programa l’Hemicicle 

de Catalunya Radio per tractar 

temes d’actualitat política.   

- Article publicat a El País ¿Deja 

enseñanzas la edad? 

- Entrevista al programa de la Ser 

Catalunya d’Aquí amb Josep Cuní. 

- Acte de presentació de l’Associació 

Catalana de Ciència Política. 

- Acte «20 anys sense Juli Busquets» 

organitzat pel PSC i l’Associació 

Memòria Socialista. 

- Entrevista a Ràdio Estel per tractar 

temes d’actualitat política.  

- Acte amb la Federació del PSC 

Maresme de valoració de les 

eleccions a Alemanya. 

- Entrevista a ACN sobre la pujada del 

preu de la llum. 

- Reunió amb el Vicepresident d'El 

Salvador, Félix Ulloa, sobre la 

necessitat d'enfortir el país 

institucionalment. 

- Reunió amb Elite Taxi Barcelona i 

TaxiProjectEU i representants de la 

Comissió Europea per parlar sobre 

el sector del taxi. 

DRETS SOCIALS 

- Assistència a les compareixences 

d'alts càrrecs del Ministeri de Drets 

Socials al Congrés del Diputats sobre 

Pressupostos Generals de l'Estat 

2022.  

- Concentració per una vida digna de 
la gent gran. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Commemoració del 83è aniversari 

del comiat de Barcelona de les 

Brigades Internacionals. 

- Rebuda al Congrés dels Diputats a la 

Fundació Gregorio Peces-Barba per 

la presentació del llibre "La 

conquista de la Transición. 

Memorias documentadas", d’Óscar 

Alzaga.  

- Ofrena Floral al monument a Ferrer 

i Guàrdia per la commemoració als 

112 anys de l'afusellament de 

Francesc Ferrer i Guàrdia. 

- Ofrena Floral de la Mesa a la tomba 

del president Lluís Companys. 

- Assistència a l’assemblea 

fundacional de la secció Guido 

Picelli de l’Associació Nacional de 

Partisans d’Itàlia. 

MEDI AMBIENT 

- Presidència de la reunió de la Xarxa 

de Medi Ambient del PES. 



 

  

CULTURA 

- Assistència als Premis Princesa 

d’Astúries a Oviedo.  

- Assistència al lliurement de premis 

Vaixell de Vapor i Gran Angular.  

- Assistència als premis Planeta 2021.  

- Presentació de la novel·la 1939 
d’Andreu Claret. 

FEDERALISME 

- Xerrada – tertúlia sobre federalisme 

social amb Federalistes d’Esquerres. 

HABITATGE 

- Reunió amb la Diputada del PSC al 

Parlament referent en matèria 

d'Habitatge, per tractar el tema de 

les ocupacions d'habitatges. 

ECONOMIA 

- Intervenció a l’esmorzar informatiu 

de New Economy Forum.  

- Trobada amb el Gremi 

d’Instal·lacions Barcelonès Nord i 

Baix Maresme per tractar el 

projecte de formació dual en un 

sector de micropimes.  

ACCIÓ EXTERIOR 

- Entrevista a France 2 sobre les 
relacions de China i Amèrica Llatina 

- Participació a la missió a Mèxic de la 
Delegació de la Comissió 
Parlamentària Mixta Mèxic-UE. 

EDUCACIÓ   

- Defensa davant el Ple del Parlament 

de Catalunya de la posició sobre la 

proposta de resolució de creació 

d'una comissió d'estudi sobre el 

desplegament d'un sistema 

educatiu inclusiu a Catalunya. 

- Assistència a les compareixences 

d’alts càrrecs del Ministeri 

d’Educació i Formació Professional 

al Congrés dels Diputats sobre els 

Pressupostos Generals de l’Estat del 

2022. 

- Xerrada sobre coeducació a través 
d’Enginy-era. 

- Reunió amb DEUSOC per tractar els 
reptes en l’educació relacionats amb 
els pressupostos 2022. 

- Visita a Tarragona per tractar les 

necessitats dels equipaments 

educatius a la ciutat.  

- Trobada amb la Confederació 

Cristiana d’Associacions de Mares i 

Pares d’Alumnes de Catalunya i amb 

la Salle Comptal per tractar la 

realitat de l’escola concertada.  

- Visita al projecte Prometeus al 

Raval, que fomenten l’accessibilitat 

a la universitat als joves de barris 

més vulnerables.  

SALUT 

- Entrevista a la revista Redacción 

Médica per tractar la situació actual 

de la Covid i el futur del sistema 

sanitari. 

- Assistència a la Presentació de 

l’informe sobre l'Impacte Emocional 

de la Malaltia Crònica elaborat per la 

Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes y Fundación ONCE.  

- Reunió amb l’ Asociación Española 

contra la Meningitis, per tractar de 

la protecció de la infància front a la 

meningitis.  



 

  

- Assistència a la compareixença a la 

Comissió de Sanitat del Congrés dels 

Diputats del President de la 

Confederación de Salud Mental 

España. 

- Reunió amb l’associació d’ACENCAS 

per tractar addiccions conductuals i 

la seva gestió. 

- Reunió amb l’Associació Acció Visió 

Espanya per tractar la situació de les 

persones discapacitades visuals.  

- Reunió al Congrés dels Diputats amb 

AELAM, Asociación Española de 

Linfangioleiomiomatosis. 

- Assistència a la compareixença del 

Delegado del Plan Nacional de 

Drogas a la Comissió Mixta Congrés-

Senat per a l'estudi de les 

Addiccions. 

- Reunió amb els Sindicats de 

Transport Sanitari i amb la Patronal 

de Transport Sanitari. 

- Assistència a les compareixences 

d'alts càrrecs del Ministeri de 

Sanitat y Consum al Congrés dels 

Diputats sobre Pressupostos 

Generals de l'Estat 2022 i 

intervenció, en nom del Grup 

Parlamentari Socialista, en la 

compareixença del Secretari d’Estat 

de Salut Digital.  

- Assistència a la jornada 

parlamentària Resistencia a los 

antibióticos organitzada per Hiris 

Care. 

- Assistència a la jornada 

parlamentària sobre l’Ictus: una 

enfermedad cardiovascular amb 

motiu del dia internacional de 

l’Ictus.  

- Reunió amb Unió Catalana 

d’Hospitals i la Diputada al Congrés 

dels Diputats Montse Minguez per 

tractar els Pressupostos Generals 

Estatals 2022. 

- Reunió amb les FAPES per tractar 

temes de salut mental infanto-

juvenil. 

- Acta a l’agrupació de Nou Barris 

sobre el dret a l’avortament i la 

salut.  

- Participació a la taula Rodona de 

Fòrum Quirúrgic. 

- Reunió AFATRAC (Associació de 

Familiars amb afectats per 

síndromes de conducta) 

- Reunió UGT Sector Sanitari.  

- Reunió amb l’Associació Defensa 

Mort Digna (DMD). 

COMERÇ 

- Reunió amb Barcelona Comerç 

sobre la iniciativa del Dia Europeu 

del Comerç de Proximitat. 

INTERIOR 

- Reunió amb el Sindicat de Mossos 

per tractar les seves necessitats.  

- Assistència a la concentració per 

donar suport al cos de Mossos 

d’Esquadra i la resta de policies de 

Catalunya 

IGUALTAT 

- Reunió amb la Fundació Surt, que 

treballa per l’empoderament 

personal, econòmic, comunitari i 

sociopolític de les dones.  

- Reunió amb Montserrat Badia de 

dones del PSC per parlar de les 



 

  

millores que es necessiten per 

erradicar la violència masclista i les 

ordres de protecció. 

- Assistència a l’acte de Women in 

Bioinformatics Programme by the 

Life Sciences Dept per tractar temes 

d’igualtat. 

- Reunió amb l’observatori de la dona 

de la cambra per parlar de dones, 

empresa i emprenedoria.  
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