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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 

SALUT 

- Defensa davant del Ple del 

Parlament de Catalunya la posició 

respecte la Proposició de llei per a la 

internalització del transport sanitari. 

- Interpel·lació al Govern sobre 

l'enfortiment i la transformació del 

sistema sanitari. 

- Proposta de resolució sobre les 

campanyes de prevenció de les 

addiccions conductuals. 

- Proposta de resolució sobre la 

creació d'una àrea específica 

d'abordatge de les addiccions 

conductuals. 

- Proposta de resolució sobre el 

retorn del servei de ginecologia als 

centres d'atenció primària de Sant 

Joan Despí. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de jubilacions 

de metges i d’infermers de l'Institut 

Català de la Salut a 31 de desembre 

de 2022. 

- Propostes d'audiències en ponència 

d’una series d’experts en matèria de 

salut, amb relació a la Proposició de 

llei per a la internalització del 

transport sanitari. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Proposta de resolució sobre la 

inclusió en el calendari de 

commemoracions oficials de la 

Generalitat del cinquantè aniversari 

de la fundació de la Unió Militar 

Democràtica. 

- Propostes d'audiències en ponència 

d'una representació d’experts en el 

camp de la memòria democràtica, 

amb relació a la Proposició de llei de 

memòria democràtica. 

- Proposta de resolució sobre el 

desplegament de l’Oficina de la 

Víctima de la Desaparició Forçada 

de Menors de Catalunya i altres 

aspectes previstos a la Llei 16/2020, 

del 22 de desembre. 

- Proposta de resolució sobre la 

gestió i la destinació de l'aportació 

de la Secretaria d'Estat de Memòria 

Democràtica del Ministeri de la 

Presidència, Relacions amb les Corts 

i Memòria Democràtica per a 



 

  

activitats relacionades amb la 

recerca i la identificació de 

desapareguts durant la Guerra Civil 

EDUCACIÓ 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

sobre la posició de la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre l'escola a Catalunya. 

- Proposta de resolució sobre la 

situació educativa a Tarragona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre 

d'orientadors contractats al sistema 

educatiu. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre 

d'orientadors en l'educació 

secundària obligatòria i en 

l'educació postobligatòria. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el cost anual d'un 

orientador. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre 

d'especialistes en llengua anglesa 

contractats pel Departament 

d'Educació de l'educació infantil a la 

postobligatòria i el seu cost anual. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les ràtios d'especialistes 

en llengua anglesa per centre 

educatiu i d'alumnes per 

especialista en llengua anglesa. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la personació de la 

Generalitat en el cas del suïcidi 

d'una alumna de l'Escola Pare 

Manyanet de Sant Andreu, a 

Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els canvis a l'Escola Pare 

Manyanet de Sant Andreu, a 

Barcelona, arran de les denúncies 

rebudes pel suïcidi d'una alumna. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d'alumnes 

dels centres educatius públics amb 

necessitats específiques de suport 

educatiu. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les reunions del 

president de l'Agència Pública de 

Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya amb els 

ens implicats del setembre del 2021 

ençà per a planificar la formació 

professional per al període 2022-

2023. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de la Unió General de 

Treballadors, d'una representació 

de Comissions Obreres i d'una 

representació de la Unió Sindical 

Obrera de Catalunya davant la 

Comissió d'Educació perquè 

informin sobre la situació dels 

treballadors del lleure educatiu. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de la Societat 

Catalana de Tecnologia davant la 

Comissió d'Educació perquè informi 

sobre la situació de la tecnologia a 

l'ensenyament obligatori i 

postobligatori. 

MITJANS AUDIOVISUALS  (CCMA) 

- Pregunta 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 emissores de la Corporació. 

- Pregunta a la presidenta en funcions 

del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre per escrit 

sobre el contrast i l'equilibri 

informatius de l'espai que el 

programa de TV3 "Preguntes 

freqüents" emès el 14 de novembre 

de 2021 va dedicar a explicar la 

situació judicial de la família Pujol. 

- Pregunta a la presidenta en funcions 

del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre per escrit 

sobre la data prevista per a emetre 

un programa amb continguts 

relatius als casos de corrupció de la 

família Pujol que jutja l'Audiència 

Nacional. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre el programa 

"Bricoheroes". 

IGUALTAT 

- Proposta de resolució sobre la 

violència masclista que pateixen les 

dones amb discapacitat. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els centres penitenciaris 

que disposen dels referents de 

gènere en llur organització. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els perfils professionals 

dels referents de gènere dels 

centres penitenciaris que en tenen 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió d'introduir 

els referents de gènere en els 

centres penitenciaris que no en 

tenen i la data en què s'hi 

introduiran. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre si les accions dels 

referents de gènere dels centres 

penitenciaris tenen en compte la 

diversitat cultural. 

- Proposició de llei de modificació de 

l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 

d'abril, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista, 

relativa a les indemnitzacions i els 

ajuts per a dones víctimes de 

violència masclista i llurs filles i fills. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els plans d'acció dels 

centres penitenciaris per a erradicar 

la discriminació. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'habilitació d'un espai 

en el web del Departament de 

Justícia per a les accions i la 

formació en perspectiva de gènere 

als centres penitenciaris. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els plans d'actuació dels 

centres penitenciaris per a atendre 

les víctimes d'agressions per raó 

d'orientació sexual, identitat de 

gènere o expressió de gènere. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre si s'ha fet algun estudi 

per a valorar les accions públiques 

fetes als centres penitenciaris en 

aplicació del Pla estratègic de 

polítiques d'equitat de gènere. 

 

 



 

  

ACCIÓ EXTERIOR 

- Proposta de resolució sobre l'Ajut 

Oficial al Desenvolupament. 

- Proposta de resolució de rebuig a la 

designació com a “terroristes” 

d’organitzacions no governamentals 

que duen a terme la seva tasca a 

Palestina. 

- Sol·licitud de compareixença del Sr. 

Sarkis Hokabyan, President de 

l’Associació d’armènia a Catalunya 

Ararat, per és informar sobre la 

situació a Nagorno-Karabakh, a 

Armènia, i de la diàspora armènia a 

dos anys de l'alto el foc entre 

Azerbadjan i Armènia. 

INFRAESTRUCTURES 

- Pregunta a la Comissió Europea 
sobre la línia de molt alta tensió 
Valmuel-Tarragona-Begues. 

- Proposta de resolució sobre la 
construcció de l’estació de Motors 
de la L10, a Sants-Montjuïc, 
Barcelona. 

- Preguntes al Govern a respondre per 
escrit sobre la L10 del metro de 
Barcelona que s’hauria d’ubicar al 
Carrer Motors. 

- Sol·licitud al Govern de la Generalitat 
del Pla Econòmic Financer (PEF) 
d’Ifercat per programar treballs al 
tram central a partir del 2021 o el 
projecte que reculli la construcció de 
la parada de la L10 del metro de 
Barcelona que s’hauria d’ubicar al 
Carrer Motors. 
 

 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Visita a Colòmbia per copresidir la 
Mesa Executiva de l'Assemblea 
parlamentària Euro-
Llatinoamericana. 

- Participació a la 143 Assemblea 
General de la Unió 
Interparlamentaria. 

- Participació a l’acte de premis 
d’INFOLIBRE 2021. 

- Participació a la Missió d'Observació 
Electoral de la Unió Europea a 
Veneçuela. 

- Article d’opinió a la Vanguardia: 
Enrarecer a coste cero. 

- Declaracions a DW Español sobre les 
relacions entre Amèrica Llatina i la 
Unió Europea. 

- Article d’opinió a el Obrero: Cambio 
en el paisaje en Catalunya. 

- Entrevista amb El Espectador per 
parlar de Llatinoamèrica i Europa. 

- Article publicat a The Parliament 
Magazine sobre la COP26 de 
Glasgow. 

- Reunió amb la Federació d’ 

Associacions Gitanes de Catalunya 

(FAGIC) per tractar assumptes 

d’actualitat política. 

- Assistència a l’acte institucional del 

Parlament per la visita oficial 

d’Ander Gil García, president del 

Senat. 

- Visita territorial a Nou Barris per 

tractar amb els veïns i les veïnes la 

necessitat de la reforma del mercat. 

- Visita a Colòmbia per copresidir la 
Mesa Executiva de l'Assemblea 
parlamentària Euro 
Llatinoamericana. 



 

  

- Assistència a l’acte sobre la Llei 

d’habitatge: reptes presents i futurs 

del PSC Barcelona. 

- Entrevista amb el diari ABC per 
tractar temes d’actualitat política. 

- Fòrum Europa Tribuna Catalunya - 

Conferència de l'Exc. Sr Miquel 

Iceta, ministre de Cultura i Esport, 

organitzada per Nueva Economia 

Fòrum 

- Participació al Catalunya Opina de 

8TV. 

- Article d’opinió al diari de Girona: 

Socialisme per sortir de la crisi. 

- Entrevista a El Punt Avui.  
- Reunions amb el Comissari 

d'Ocupació i drets socials, Nicolas 
Schmidt; el Vicepresident de la 
Comissió Europea i Alt 
Representant, Josep Borrell;  la 
Comissària de salut, Stella 
Kyriakides;  l'ambaixador de la 
Representació Permanent 
d'Espanya a la UE, Marcos Alonso; el 
portaveu i director general de 
comunicació del Parlament 
Europeu, Jaume Duch i la Presidenta 
del Grup dels Socialistes i 
Demòcrates, Iratxe García en el 
marc de la visita de Salvador Illa i 
Alícia Romero a les institucions 
europees. 

- Participació al S&D Latin America 
Day amb Lula da Silva, José Luís 
Rodríguez Zapatero i Iratxe García. 

- Intervenció al Tercer Clean Air 
Forum de la UE organitzat per la 
Comissió Europea. 

- Participació a tertúlia de Ràdio Estel. 

- Article d’opinió a Info Libre: La 
fiolosfía: hablar de todo o hablar del 
todo. 

 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Acte de commemoració del 50è 

aniversari de la creació de 

l’Assemblea de Catalunya al 

Parlament de Catalunya i al del 

Palau de la Generalitat. 

- Visita a la seu de l’Associació 

d’Aviadors de la República per 

tractar necessitats sobre la memòria 

democràtica. 

- Acte Rómulo Negrín i la 4a 

Esquadreta de Xatos al Museu 

d'Història de Catalunya. 

DRETS SOCIALS 

- Participació a l’acte del Dia de 
persones en situació sense llar 
Fundació Assis. 

CULTURA 

- Acte de presentació de la biografia 

Dalmau Costa, mestre de 

cerimònies de dues nacions, de 

l'historiador Lluís Burillo Toledano. 

- Acte de lliurament de premis pel Dia 

Internacional de la Llengua Romaní 

amb motiu del dia internacional de 

la llengua romaní.  

- Acte de Federalistes d'Esquerres per 

la presentació del llibre 'Ursula 

Hirschmann, una mujer para y por 

Europa' amb Miquel Iceta. 

- Diàleg Victòria Camps sobre 

envelliment digne. 

- Participació al col·loqui ‘El camino 

de las Palabras’ a l’Ateneu Riojano.  

 

 



 

  

FEDERALISME 

- Participació a l’Assemblea general 

extraordinària de Federalistes 

d’Esquerres.  

- Reunió Junta directiva d’Entesa 

Federal. 

INFÀNCIA  

- Reunió amb el Director de Relacions 

Ciutadanes del Casal dels Infants. 

- Reunió amb UNICEF. 

EDUCACIÓ   

- Reunió amb l'associació NACE (No Al 

Acoso Escolar) i a banda amb  

Fundació Escola Cristiana de 

Catalunya.  

- Visita a l’escola del Treball de 

Granollers, a AEMIFESA (Badalona), 

- Reunió amb el president de 

l'Agència catalana de Formació i 

Qualificació Professionals.  

- Reunió amb l'Associació Catalana de 

Dislèxia 

- Reunió amb el regidor de 

l'Ajuntament sobre l'Acord Educatiu 

de Barcelona. 

- Reunió amb FAPAES. 

- Assistència al seminari sobre escoles 

de noves oportunitats. 

- Reunió amb representants de 

famílies de la Plataforma per una 

Escola Inclusiva 

- Reunió amb CCOO Educació per 

tractar possibles iniciatives. 

- Reunió amb les JSC de Barcelona per 

tractar temes d’interès comú en 

educació i propostes de millores. 

- Visita a l’Institut Quatre Cantons de 

Barcelona. 

- Reunió amb representants sindicals 

d’educació pública 

- Reunió amb la periodista 

especialitzada en educació d’El 

Periódico de Catalunya. 

- Reunió amb representants de la 

comunitat educativa de L’Hospitalet 

del Llobregat. 

 SALUT 

- Reunió amb l’Associació Espanyola 

contra la Mort súbdita. 

- Acte amb motiu del Dia Mundial de 

la Diabetis organitzada per la 

Federació Espanyola de la Diabetis.  

- Reunió amb AFATRAC. Associació de 

Familiars Afectats per Trastorns de 

Conducta per tractar les seves 

necessitats.  

- Taller sobre Salut Mental organitzat 

pel Grup Parlamentari Socialista. 

- Cimbre sobre Hepatitis B y C. 

Organitzada per l’Associació 

espanyola per l’Eliminació de les 

Hepatitis Víriques a Espanya. 

- Reunió amb Produlce, Asociación 

Española del Dulce, per tractar 

temes sanitaris i de comerç. 

- Reunió amb UGT – Transport 

Sanitari, per tractar temes del seu 

interès i necessitats.  

- Assistència a la conferència 

organitzada pel Departament de 

Salut Transformació del sistema de 

salut. Present i futur. 

- Assistència a l’acte de lliurament de 

premis i beques de bioètica, 

l’Ateneu Barcelonès preparat per la 

Fundació Víctor Grífols i Lucas. 

- Presentació de l’orientació del Pla 

de Salut de Catalunya 2021-2025. 



 

  

- Audiència al Parlament de 

Catalunya amb una representació 

del Banc dels Aliments, encapçalada 

per la presidenta, Roser Brutau. 

- Reunió amb el Conseller Argimon 

per analitzar les últimes dades de la 

situació de la COVID a Catalunya. 

- Reunió amb Grup La Pau – Transport 

Sanitari. 

- Visita a les instal·lacions del consorci 

sanitari Alt Penedès-Garraf, a Sant 

Camil (Sant Pere de Ribes), amb 

l’Alcaldessa Abigail Garrido.   

IGUALTAT  

- Exposició col·lectiva. Ens volem 

vives, ni una menys! Organitzat per 

dones Pintores a la seu del PSC 

Barcelona. 

- Assistència a la manifestació del 

25N, dia internacional contra les 

violències vers les dones. 

- Assistència a l’acte institucional de 

commemoració del Dia 

Internacional de l’Eliminació de la 

Violència contra les Dones.  

- Entrevista a la cadena Ser per 

tractar la Proposició de llei de 

modificació de l'article 47 de la Llei 

5/2008, del 24 d'abril, del dret de les 

dones a erradicar la violència 

masclista, relativa a les 

indemnitzacions i els ajuts per a 

dones víctimes de violència 

masclista i llurs filles i fills. 

- Reunió OBG Cooperació dones de 

Colòmbia per tractar temes d’acord 

de pau i dones. 

- Reunió amb Jordi Bosch de l’ONG 

Ban farmacèutic per tractar temes 

de pobresa menstrual. 

- Assistència a la formació de 

Violència masclista Miguel Lorente a 

la seu del PSC Barcelona. 

- Xerrada sobre Drets fràgils i 

feminisme. 

- Acte de la Delegació del Govern 

sobre la violència masclista al 

Centre Nacional Condic Treball. 

 

Consell de Cent, 416 

08009 – Barcelona 

 

oficinaparlamentaria@pscbarcelona.cat 


