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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 de la posició sobre la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre la neutralitat de les 

institucions públiques. 

ECONOMIA 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la Proposició de llei de creació del 

Centre Català d'Empresa i Drets 

Humans 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Defensa de la proposta de resolució 

per accelerar les tasques de 

conservació del Poble Vell de 

Corbera d’Ebre davant la Comissió 

de Justícia del Parlament de 

Catalunya. 

- Defensa de la proposta de resolució 

sobre l’exhumació de la fossa 

comuna de la Guerra Civil a 

Bonastre davant la Comissió de 

Justícia del Parlament. 

- Proposta de resolució sobre la 

inclusió, en la programació de la 

Comissió de Commemoracions per 

al 2023, de la celebració del 150è 

aniversari de la proclamació de la 

Primera República. 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció, fent ús de treballs 

forçats, d'un tram de l'actual 

carretera C-1311. 

- Proposta de resolució sobre 

l'itinerari de memòria del front de la 

Posa. 

SALUT 

- Defensa de l’estratègia de salut 

cardiovascular del SNS del Govern 

per incrementar la formació en 

reanimació prematura a la Comissió 

de Salut del Congrés. 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple del Parlament de 

Catalunya sobre el programa de 

recuperació despès de la sisena 

onada de Covid. 

- Proposta de resolució sobre l'accés 

a serveis d'habitatges per a 

persones amb malaltia mental. 



 

  

- Proposta de resolució sobre l'equip 

d'atenció primària Igualada Urbà. 

- Iniciativa presentada al Congrés per 

incorporar al sistema educatiu la 

formació en tècniques de 

reanimació cardiovascular bàsica. 

- Proposta de resolució sobre 

l'assistència sanitària al Centre 

Penitenciari de Dones de Barcelona. 

- Proposta de resolució sobre el 

Consultori Local Pont de Vilomara i 

Rocafort. 

- Proposta de resolució sobre la 

prevenció de la ceguesa evitable i 

les polítiques sociosanitàries per a 

les persones amb baixa visió. 

- Proposta de resolució sobre el 

retinoblastoma. 

- Proposta de resolució sobre el dol 

perinatal i neonatal. 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció d'un centre d'atenció 

primària al barri de Sant Crist de 

Badalona. 

- Proposta de resolució sobre la 

recuperació del servei d'urgències a 

Sant Joan de Vilatorrada.  

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de 

professionals sanitaris dels centres 

penitenciaris. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre l'existència d'algun 

reforç sanitari per als interns amb 

problemes psiquiàtrics als centres 

penitenciaris. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre els recursos 

previstos per a la licitació del 

programa funcional i executiu del 

nou CAP Lluis Millet, d'Esplugues de 

Llobregat (Baix Llobregat). 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el pla dels centres 

de salut mental per a curar les 

seqüeles psicològiques dels menors 

víctimes d'abusos sexuals. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre els motius de la 

signatura del conveni entre el Servei 

Català de la Salut i el Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu, de Sant Boi de 

Llobregat (Baix Llobregat), el 13 de 

desembre de 2021. 

 

EDUCACIÓ 

- Interpel·lació al Govern sobre la 

planificació del curs escolar 2022-

2023 al Ple del Parlament. 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple del Parlament 

sobre el calendari escolar. 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre la 

planificació del curs escolar 2022-

2023. 

- Proposta de resolució sobre 

l'ampliació del nombre de 

professionals de suport educatiu 

destinats als equips 

d'assessorament i orientació 

psicopedagògica. 

- Proposta de resolució sobre l'escola 

d'educació especial Els Àngels, de 

Palamós. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de 

centres educatius de formació 

professional públics creats el 2022. 



 

  

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de places 

d'escola bressol de nova creació 

previstes per al curs 2022-2023. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la solució per a les 

famílies que no puguin accedir a una 

escola bressol pública el curs 2022-

2023. 

- Iniciativa al Congrés dels Diputats 

per promoure l'ús del transport 

ferroviari entre la població infantil i 

adolescent, mitjançant programes 

de suport als viatges i sortides 

escolars, per fomentar la cultura de 

la mobilitat sostenible. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el pla per a 

fomentar la universalització de 

l'etapa educativa de 0 a 3 anys. 

IGUALTAT 

- Proposta de resolució sobre la 

mutilació genital femenina. 

- Proposta de resolució sobre el 

climateri. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els motius de la baixa 

execució del pressupost del 

Departament d'Igualtat i 

Feminismes al desembre del 2021. 

- Proposta de resolució sobre 

l'assetjament sexual a la feina. 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre la sol·licitud i la 

indefensió de les dones víctimes de 

violència masclista. 

- Preguntes al Govern sobre un 

protocol per la coordinació entre els 

serveis d'intervenció especialitzada i 

d'atenció a les dones. 

DRETS SOCIALS 

- Proposta de resolució sobre 

l'erradicació de la pobresa visual 

infantil. 

- Iniciativa presentada al Congrés del 

Diputats per garantir la prevenció de 

la mutilació genital femenina i 

garantir l'atenció integral a les 

dones víctimes. 

CCMA 

- Preguntes a la presidenta en 

funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre oralment 

en comissió sobre la cobertura de 

l'emergència social en els canals i les 

emissores de la Corporació 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre el tractament de 

l'antigitanisme, el racisme i la 

xenofòbia en els canals i les 

emissores de la Corporació. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la compatibilitat 

entre la direcció de Televisió de 

Catalunya i la possessió d'accions de 

l'empresa Comunicació Vinària. 

- Preguntes a la presidenta en 

funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a respondre per escrit 

sobre l'encàrrec d'una auditoria 

específica amb relació a la 

productora Triacom. 

 

 



 

  

INTERIOR 

- Defensa sobre les actuacions 

violentes en manifestacions davant 

la Comissió d’Interior del Parlament 

de Catalunya. 

- Revisió actes aixecades per agents 

dels Mossos d’Esquadra després de 

manifestacions al Departament 

d’Interior. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre els riscos laborals 

dels parcs de bombers 

- Proposta de resolució de creació 

d'una comissió d'investigació sobre 

els canvis en la cúpula policial del 

Cos de Mossos d'esquadra. 

 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Assistència i participació al curs de 

formació del PSC Barcelona titulat 

“L’extrema Dreta a Examen”. 

- Entrevista al 3/24 per tractar la 

situació política actual. 

- Visita al districte de Sant Martí per 

traslladar als veïns i a les veïnes 

algunes novetats pel barri. 

- Assistència i participació a 

l’assemblea extraordinària el PSC 

Vallès Occidental Sud. 

- Visita al barri Bon Pastor del districte 

de Sant Andreu per escoltar de 

primera mà les necessitats dels 

veïns i de les veïnes. 

- Article publicat a infolibre titulat 

‘Vieja y nueva política: una derrota 

simultánea’. 

- Visita al barri de Sants-Badal amb els 

veïns i les veïnes par tractar temes 

del seu interès. 

- Article publicat al elDiario.es titulat 

‘Cuando el liberalismo daba en el 

clavo’. 

- Participació com a cap de la Missió 

d'Observació Electoral de la UE a les 

eleccions legislatives i presidencials 

de Colòmbia. 

- Participació i assistència a l’acte 

sobre ciutats sostenibles. 

- Reunió sobre el projecte de Bioregió 

de l'Ebre en relació als fons 

europeus.  

- Assistència a la Conferència del 

President de la Generalitat al MNAC. 

CULTURA 

- Assistència a l’assemblea de 

l’Ateneu Popular Cerdà. 

- Presentació del llibre ‘Indalecio 

Prieto. Impresiones parlamentarias 

(1919-1936)’ de Luis Sala, publicat 

pel Congrés. 

- Assistència a l’acte al Teatre 

Poliorama pel lliurament de premis 

Martí i Gasull. 

- Presentació de l’acte titulat ¿Què 

passa a Ucraïna? del Club Cortum 

amb Cesáreo Rodríguez-Aguilera. 

EXTERIORS 

- Visita a la Fundació PRIMA per 

conèixer aquesta entitat que es 

dedica a finançar projectes de 

recerca i innovació en matèria 



 

  

d'aigua i agricultura per lluitar 

contra el canvi climàtic als països de 

la riba del Mediterrani. 

- Participació al debat d'eurodiputats 

organitzat per la Fundació Catalunya 

Europa i la Vanguardia. 

DRETS SOCIALS 

- Visita a les instal·lacions de KUB 

Berlín, entitat que treballa amb 

nens, nenes i adolescents que viuen 

als carrers de Berlín. 

- Article d’opinió publicat a Crónica 

Global anomenat El sinhogarismo 

como opción política.  

- Reunió amb Pincat, la plataforma 

d’infància de Catalunya. 

- Presentació de l’informe social de la 

Fundació Rafael Campalans. 

- Reunió amb la Plataforma de 

Pensionistas y Personas Mayores.  

- Participació a la xerrada sobre "6 

mesos de l'entrada en vigor de la Llei 

d’Eutanàsia", organitzada per 

l'Agrupació del PSC Hospitalet de 

Llobregat.  

CCMA 

- Article publicat a el triangle sobre 

les preguntes parlamentàries 

relacionades amb les mesures de la 

CCMA després que se sàpiga que el 

director de TV3 incorre en 

incompatibilitats. 

- Comissió de control a la CCMA. 

- Article publicat a Crónica Global 

sobre la resposta escrita del Govern 

en relació al salari de Pilar Rahola. 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Visita al Castell de Sant Ferran a 

Figueres per la seva importància per 

la memòria democràtica. 

- Grup de treball de Memòria 

Democràtica del Govern Alternatiu 

de Catalunya.  

- Visita al MUME de la Jonquera i als 

refugis antiaeris situats a Figueres 

per valorar possibles iniciatives 

parlamentàries.  

- Assistència a l’acte de 

Commemoració del  149è aniversari 

de la proclamació de la Primera 

República. 

- Reunió amb el regidor de Barcelona 

responsable de memòria 

democràtica per tractar assumptes 

de comú interès.  

- Visita al territori a diferents indrets 

de la província de Lleida: el Tossal 

del Merengue, centre 

d’interpretació d’Alcolatge i 

posicions republicanes a La Bordeta 

de Lleida. 

- Participació en l’acte ‘El Present 

amb memòria’ organitzat pel PSC de 

Comarques de Lleida, Pirineu i Aran. 

IGUALTAT  

- Participació al col·loqui "Mutilación 

Genital Femenina" a Radio Marina.  

- Reunió al Departament d’Igualtat i 

Feminisme per tractar el Pacte 

Nacional de Violència masclista. 

- Reunió amb AHCAMA, Asociación 

Humanitaria Contra la Ablación de la 

Mujer Africana. 

- Reunions amb entitats per tractar 

l’ocupació i les dones. 



 

  

- Acte a la Universitat de Barcelona 

per tractar la igualtat en el marc de 

la ciència en l’acte titulat ‘Ciència 

per a totes’. 

- Reunió Consell Feminista. 

 

SALUT 

- Reunió amb l’Observatori Europeu 

del Consum y Cultiu del Cànnabis, 

per tractar l'ús medicinal del 

cànnabis.  

- Reunió amb Medalchemy. per 

tractar l'ús medicinal del cànnabis.  

- Visita al Centre d'Higiene Mental de 

Nou Barris. 

- Reunió amb l’Associació Española 

contra la Mort Súbdita. 

- Reunió amb la FEDER ONG per 

tractar i situar en el reptes de 

l’agenda nacional les malalties 

rares. 

- Reunió amb CCOO sobre la situació 

del personal del Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu de Sant Boi.  

- Reunió amb Plataforma Infermeria 

Digna. 

- Visita a les instal.lacions del 

Pediatric cancer center de Barcelona 

amb Salvador Illa. 

- Trobada amb el Comitè d’Empresa 

de l’Hospital del Mar. 

- Reunió amb UGT en el Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu de Sant Boi per 

tractar la situació del personal. 

 

 

FEDERALISME 

- Reunió amb el Secretari d’Estat de 

Política territorial per tractar 

assumptes de l’organització 

territorial.  

- Reunió amb diputades i diputats del 

Congrés dels Diputats per crear 

vincles i compartir visions sobre 

l’organització territorial de l’estat.  

- Assistència i participació a la tertúlia 

federalista de l’associació 

Federalistes d’Esquerres. 

- Assistència a l’acte de la presentació 

dels Apunts per a una reforma 

federal del sistema de finançament 

autonòmic de la Fundació 

Campalans. 

 

EDUCACIÓ   

- Reunió amb entitats estatals 

d’educació infantil (de 0 a 6 anys). 

- Participació a les jornades per la 

renovació del consens lingüístic a 

Catalunya en el marc de la FRC. 

- Entrevistes a La Vanguardia, Rac 1, 

SER, El Periódico per tractar les 

jornades per la renovació del 

consens lingüístic. 

- Reunió amb regidors/es i 

responsables d’educació de la 

Federació del Vallès Oriental i del 

Maresme. 

- Intervenció a la Comissió de 

Peticions del Parlament Europeu 

sobre l'impacte de la immersió 

lingüística a les escoles catalanes 

per a les famílies que es traslladin a 

la regió. 



 

  

- Visita a l’Acadèmia Cultura de 

l’Hospitalet i reunió amb la 

comunitat educativa i CCOO. 

- Recepció de la visita d’escoles de 

Barcelona al Parlament de 

Catalunya. 

- Reunions múltiples sobre la llengua 

a l’escola amb formacions 

polítiques, experts (sociolingüistes, 

lingüistes, juristes, etc.) i 

representants d’entitats de la 

societat civil diverses (Escuela de 

Todos, AEB, Òmnium Cultural, etc.). 

- Reunió sobre ensenyaments 

artístics Reunions amb el grup de 

treball d’educació del PSC. 

- Reunions conferència Política del 

PSC de Barcelona reunió sobre 

ensenyaments artístics reunió sobre 

educació 0-3 anys i finançament 

reunions sobre FP. 

 

CIÈNCIA, INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT 

- Oficina e Ciència el Congrés per 

tractar qüestions relacionades amb 

la intel·ligència artificial i la salut. 

- Inauguració de la jornada sobre 

innovació en digitalització 

impulsada per l’Associació privada i 

independent, formada per 

empreses globals assentades a 

Espanya. 

- Reunió amb el Sindicat del Taxi de 

Catalunya sobre l'Estratègia de 

Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de 

la Comissió Europea. 

- Presentació com a Ponent a l'Ombra 

del dossier d’emissions (Effort 

Sharing Regulation) a la Comissió de 

Medi Ambient del Parlament 

Europeu. 

 

 

 

 

 

Consell de Cent, 416 

08009 – Barcelona 

 

oficinaparlamentaria@pscbarcelona.cat 


