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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 el Ple del Parlament 

de Catalunya la posició respecte el 

Decret llei 25/2021, del 2 de 

novembre, pel qual s'estableixen 

mesures organitzatives en l'àmbit 

de l'atenció sociosanitària. 

- Debat específic sobre la salut 

mental al Ple del Parlament de 

Catalunya. 

- Pregunta amb resposta oral al Ple 

del Parlament de Catalunya sobre la 

situació epidemiològica. 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre l'enfortiment i la 

transformació del sistema sanitari. 

- Posicionament sobre Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre la salut i l'atenció 

primària.  

- Proposta de resolució sobre la 

recuperació de l'atenció primària a 

Palau-solità i Plegamans. 

- Proposta de resolució sobre 

l'Hospital de Sant Celoni. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les ampliacions de la 

cartera de serveis a l'Hospital 

Universitari Sant Joan, de Reus (Baix 

Camp), plantejades pel Servei Català 

de la Salut. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió d'ampliació 

de la plantilla per part de l'empresa 

pública Salut Terres de l'Ebre en cas 

d'ampliació de la cartera de serveis i 

de l'activitat de l'hospital. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la pèrdua de drets 

laborals de treballadors dels centres 

sanitaris al camp de Tarragona i a les 

Terres de l'Ebre. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el protocol dels centres 

d'atenció primària amb relació a 

l'atenció ginecològica. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions 

específiques que duu a terme el 

Departament de Salut al districte de 

Nou Barris, de Barcelona, per 

compensar la baixa renda familiar. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els programes 



 

  

específics que duu a terme el 

Departament de Salut per garantir la 

salut de la infància vulnerable. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la cartera de serveis del 

Consultori Local Fontetes, de 

Cerdanyola del Vallès (Vallès 

Occidental). 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la restitució de 

l'assistència prèvia a la pandèmia de 

Covid-19 al Consultori Local 

Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 

(Vallès Occidental). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el motiu per tancar les 

urgències pediàtriques de l'Hospital 

de Sant Celoni i derivar-les a 

l'Hospital General de Granollers. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el concert de les 

urgències pediàtriques de l'Hospital 

de Sant Celoni. 

- Sol·licitud de compareixença d'Ana 

Ibáñez, membre de l'Associació 

Catalana d'Infermeria i Salut Escolar, 

davant la Comissió de Salut i la 

Comissió d'Educació perquè informi 

sobre l'acord marc de col·laboració 

entre els departaments de Salut i 

d'Educació. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació del Col·lectiu 

d'Afectades i Afectats Persistents 

per la Covid-19 davant la Comissió 

de Salut. 

 

 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Proposta de resolució sobre el 

suport de la Generalitat de 

Catalunya al moviment 

memorialista. 

- Proposta de resolució sobre la 

creació de l'Observatori dels Valors 

Democràtics. 

- Proposta de resolució sobre el 

desplegament de l'Oficina de la 

Víctima de la Desaparició Forçada 

de Menors de Catalunya i altres 

previsions de la Llei 16/2020, de la 

desaparició forçada de menors a 

Catalunya. 

- Proposta de Resolució sobre la 

inclusió, en la programació de la 

Comissió de Commemoracions per a 

2023, de la celebració del 150 

aniversari de la proclamació de la I 

República. 

- Proposta de resolució sobre 

l’itinerari de memòria del front de la 

Posa. 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció, fent ús de treballs 

forçats, d’un tram de l’actual 

carretera C-1311. 

EDUCACIÓ 

- Posicionament sobre la moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre el compliment de la 

sentència del Tribunal Suprem en 

matèria de política lingüística als 

centres educatius al Ple del 

Parlament de Catalunya. 

- Posicionament sobre la moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre el model escolar i la 



 

  

immersió lingüística al Ple del 

Parlament de Catalunya. 

- Posicionament sobre la moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre l'aplicació de la 

sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya que estableix 

que almenys el 25% de les classes 

dels centres educatius s'han 

d'impartir en castellà al Ple del 

Parlament de Catalunya. 

- Posicionament sobre la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre l'assetjament que 

pateixen els nens i les famílies que 

reclamen llur dret que s'imparteixi 

com a mínim el 25% d'hores lectives 

en castellà. 

- Sol·licitud d'una còpia del programa 

de coeducació que s'imparteix als 

centres educatius. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre d'interns 

que pot acollir el Centre Educatiu de 

Justícia Can Llupià, de Barcelona i la 

dotació de mestres del taller 

ocupacional. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de títols 

de formació ocupacional expedits el 

darrer curs arran dels tallers 

ocupacionals del Centre Educatiu de 

Justícia Can Llupià, de Barcelona. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la capacitat de la 

plataforma digital que utilitza 

l'Institut Obert de Catalunya per a 

fer exàmens en línia i sobre el 

nombre d'usuaris que s'hi poden 

connectar alhora. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre els problemes 

informàtics a l'Institut Obert de 

Catalunya durant el curs 2021-2022 

i el seu pressupost. 

- Sol·licitud d'una còpia dels 

contractes i els convenis signats 

entre el Departament d'Educació i la 

Fundació Bofill en el període 2018-

2021. 

- Sol·licitud d'una còpia dels resultats 

de les proves d'avaluació de les 

competències i els coneixements 

bàsics de sisè de primària del curs 

2020-2021. 

- Sol·licitud d'una còpia dels resultats 

de les proves d'avaluació de les 

competències i els coneixements 

bàsics de quart d'ESO del curs 2020-

2021. 

IGUALTAT 

- Defensa del posicionament al 

Parlament de Catalunya de la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre les polítiques de 

feminisme i igualtat. 

- Defensa posició  de la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre les actuacions del 

Departament d'Igualtat i 

Feminismes en matèria 

d'antiracisme. 

- Sol·licitud d'una còpia de la 

instrucció del Departament de 

Justícia que permet a les persones 

transgènere demanar el trasllat de 

presó. 

- Sol·licitud d'una còpia del temari 

dels màsters de gènere per a la 

formació d'agents d'igualtat. 



 

  

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 2019, 2020 i el 2021. 

DRETS SOCIALS 

- Interpel·lació al Govern sobre la 

situació de les persones sense llar. 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre la situació de les 

persones sense llar 

 

 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Acte Ahir i Avui del PSC per recordar 

més de 40 anys d’història: 

- Visita oficial del M. Exc. Sr. Enric 

Morera i Català, president de les 

Corts Valencianes. 

- Jornada sobre Reforma laboral del 

PSC. 

- Visita territorial al barri de Poble Sec 

del Districte de Sants Montjuic per 

tractar amb els veïns, les veïnes i les 

entitats la situació d’aquest territori. 

- Publicació article "Cuando la 
Historia llama a la puerta" a La 
Vanguardia. 

- Assistència a les Jornades 

Parlamentàries amb motiu del 40 

aniversari del Reglament del 

Congrés dels Diputats. 

- Reunió amb el President del 

Parlament d’Estònia.  

- Reunió amb el President de la 

Camara de representants de Puerto 

Rico.  

- Reunió amb la ambaixadora de 

Finlàndia per tractar assumptes 

d’actualitat política i interès comú.  

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Reunió amb la Federació d’Ateneus 

de Catalunya (FAC). 

- Reunió amb l’ Excmo. Sr. Fernando 

Martinez, Secretari d’Estat de 

Memòria Democràtica, per tractar 

temes de memòria democràtica en 

tots els nivells.  

- Reunió amb el Diputat al Congrés 

dels Diputats, l’ Excmo. Sr. Valentín 

Garcia, per tractar temes de 

memòria democràtica. 

- Acte institucional en memòria de les 

víctimes de l’Holocaust al 

Parlament. 

- Visita al Front del Pallars per veure 

la panoràmica del front de Guerra i 

les fortificacions republicanes amb 

l’alcaldessa d’Isona i veïnes de la 

zona expertes en la història d’aquell 

territori per conèixer la situació i 

presentar iniciatives.  

- l'Acte del Dia Oficial de la Memòria 

de l'Holocaust organitzada pel 

Senat. 

CULTURA 

- Teatre Nacional de Catalunya nit de 

santa Llúcia. 

- Teatre Nacional de Catalunya Acte 

Omnium cultural. 



 

  

- Assistència a l’acte d’entrega de la 

Medalla d’Honor de la Real 

Acadèmia de les Belles Arts de Sant 

Fernando. 

- Presentació llibre Montse 

Fernández Garrido. 

DRETS SOCIALS 

- Manifestació per la defensa dels 

drets socials, polítics i civils per a 

tothom, per universalitzar els drets 

de ciutadania i per avançar cap a 

una societat basada en la igualtat i la 

justícia social.  

- Assistència a la Jornada 

Parlamentària sobre "Resultados de 

procesos de participación infantil y 

adolescentes presentadas por niños, 

niñas y adolescentes de consejos 

locales y colectivos de participación" 

organitzada per Unicef 

EXTERIORS 

- Audiència pública amb experts 

sobre la situació del 

multilateralisme i la UE a la Comissió 

d'Afers Exteriors del Parlament 

Europeu.  

- Publicació del podcast Brussels 

Calling. Al capítol "Cuando la 

Historia llama a la puerta" amb Pol 

Morillas, director del CIDOB 

Barcelona sobre la crisis d’Ucraïna i 

la política exterior. 

 

 

 

FEDERALISME 

- Assistència i intervenció a l’acte 

titulat Un impuls federal per 

l'Europa post-COVID. 

- Reunió amb el responsable de 

Federalistes d’Esquerres.  

- Reunió Grup de suport sobre 

"Impuls Federal" del Govern 

Alternatiu. 

- Presentació́ del núm. 34 de la 

Revista d’Estudis Autonòmics i 

Federals. 

- Conferència titulada “el Futuro de 

Europa: Participación ciudadana 

para una mejor democratización y 

federalización de Europa”. 

JUSTÍCIA 

- Acte de la jornada de debat sobre ‘El 

futuro de la justicia gratuita en 

España’ organitzat pel Consell 

General de l’Advocacia espanyola.  

LGTBI 

- Reunió amb l’Associació ACATHI- 

Migración, asilo y diversidad LGBTI 

per tractar assumptes de la seva 

necessitat i preparar iniciatives 

parlamentàries. 

EDUCACIÓ   

- Reunió amb regidors/es educació 

del Vallès i Maresme. 

- Jornades per Renovar el Consens 

Lingüístic a Catalunya, en el marc de 

la Fundació Rafael Campalans. 

- Reunió sobre ciutat educadora i la 

situació de l’adolescència a 

l’Ajuntament de Sant Boi. 



 

  

- Reunió amb responsables 

d’educació de la Diputació de 

Barcelona. 

- Acte del PSC sobre la nova llei de FP. 

- Reunió amb la Junta Permanent de 

Direccions de Centres Educatius de 

Catalunya. 

- Mani plataforma Més Dret. 

- Visita a l’Escola del Treball de 

Barcelona. 

- Reunió amb l’Alta Inspectora 

d’Educació a Catalunya. 

- Reunió amb AffAC. 

- Reunió amb escoles d’educació 

especial a l’escola Nostra Senyora 

de Montserrat de Barcelona. 

- Reunió amb l’AMPA de l’escola Pere 

Calders de Polinyà. 

- Reunions amb Fundació Bofill, una al 

Parlament i una acompanyant la 

portaveu d’Educació del PSOE. 

- Reunió amb la secretària general de 

centres concertats. 

- Reunions amb representants de 

diferents formacions i experts 

diversos sobre llengua a l’escola. 

- Entrevistes a ElDiario.es, COPE, SER 

Catalunya, Berria i TV3 obre llengua 

a l’escola. 

- Reunió amb la Federació de 

Moviments de Renovació 

Pedagògica. 

- Reunió amb Conseller d’Educació 

Congrés PSC. 

- Assistència a les Jornades per 

renovar el consens lingüitic a 

Catalunya organitzada per la 

Fundació Campalans.  

SALUT 

- Reunió amb un representant 

d’Astrazeneca per: petita 

presentació de la companyia 

AstraZeneca perquè ens conegueu 

de primera mà i mostrar-vos  les 

nostres línees estratègiques més 

enllà dels medicaments. 

- Fòrum Català de Malalties 

Minoritàries. 

- Sopar de Gala Artístic-Solidaria de la 

Fundació HM Obra Social Nens. 

- Reunió amb ESCA (Alianza de la 

Comunidad Europea de la Shisha).  

- Participació en nom del Grup 

Parlamentari Socialista en el 

col·loqui sobre suïcidi, organitzat pel 

Consejo General de la Psicología-

España.  

- Assistència a la compareixença de la 

Ministra de Sanitat en la Comisión 

de Sanidad y Consumo del Congreso 

de los Diputados. 

IGUALTAT  

- Reunió amb l’associació dol 

perinatal.  

- Reunió consell consultiu per tractar 

temes de treball i igualtat.  

- Reunió delegació Tunísia per tractar 

la situació de les dones en aquest 

territori.  

- Reunió Josie Pont de Barcelona 

Metropolitan per tractar igualtat 

d’oportunitats per a les dones.  

- Seminari internacional prostitució. 

- Reunió subgrup igualtat.  

- Reunió 50 a 50 – necessitats dones 

emprenedores.  

- Conferència sobre violència 

masclista. 
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