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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 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  

- Proposta de resolució sobre la 

senyalització i conservació dels 

vestigis de la Batalla del Segre a 

l'entorn de la Bordeta, a Lleida. 

- Proposta de resolució sobre el 

Centre d'Interpretació del Patrimoni 

de la Guerra Civil d'Alcoletge. 

- Proposta de resolució sobre els 

refugis antiaeris de Figueres. 

- Proposta de resolució sobre la 

gestió del Banc d'ADN de Catalunya 

per a adaptar-lo als casos de 

sostracció de nadons d'acord amb la 

Llei 16/2020, de la desaparició 

forçada de menors a Catalunya. 

- Defensa a la Comissió de Justícia del 

Parlament la 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.  

- Defensa a la Comissió de Justícia del 

Parlament la proposta de resolució 

sobre la gestió i la destinació de 

l’aportació de la Secretaria d’Estat 

de Memòria Democràtica per a 

activitats relacionades amb la 

recerca i la identificació de 

desapareguts durant la Guerra Civil.  

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la 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.  

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la proposta de 

resolució sobre la memòria 

democràtica i les migracions 

interiors del segle XX. 

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la proposta de 

resolució sobre la creació de 

l’Observatori dels Valors 

Democràtics. 

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la 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.  

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la proposta de 

resolució sobre el suport de la 

Generalitat al moviment 

memorialista.  

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la proposta de 

resolució sobre la construcció, fent 

ús de treballs forçats, d’un tram de 

l’actual carretera C-1311. 

SALUT 

- Proposta de resolució sobre el Parc 

Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant 

Boi de Llobregat. 

- Proposta de resolució sobre el 

centre d'atenció primària de Santa 

Margarida de Montbui. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de 

l'emplaçament d'un centre 

d'urgències d'atenció primària a 

Terrassa (Vallès Occidental). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les previsions 

d'ampliació i reforma del CAP Nord, 

de Terrassa (Vallès Occidental). 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la data prevista de 

la posada en funcionament del CAP 

Can Roca, de Terrassa (Vallès 

Occidental). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de 

professionals del CAP Can Roca, de 

Terrassa (Vallès Occidental). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el restabliment del 

servei de pediatria als centres 

d'atenció primària de Terrassa 

(Vallès Occidental). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions previstes 

pel Servei Català de la Salut amb 

relació a la situació del servei 

d'urgències del Consorci Sanitari de 

Terrassa (Vallès Occidental). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre 

d'avortaments quirúrgics als centres 

sanitaris de la província de Lleida els 

darrers dotze mesos 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre 

d'avortaments farmacològics als 

centres sanitaris de la província de 

Lleida els darrers dotze mesos 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els municipis del Baix 

Llobregat que no disposen de servei 

de ginecologia al mateix terme 

municipal. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els municipis del Baix 

Llobregat que disposen de servei 

d'atenció a la salut sexual i 

reproductiva i la dotació amb què 

compten. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el criteri emprat per a 

eliminar serveis de ginecologia a 

diferents municipis del Baix 

Llobregat 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la ràtio i el temps 

d'espera per a una visita als serveis 

de ginecologia. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les dotacions de 

llevadors i llurs funcions en l'atenció 



 

  

de les dones als municipis del Baix 

Llobregat. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de 

professionals i facultatius de 

ginecologia i la previsió de 

contractací als municipis del Baix 

Llobregat. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els programes de 

prevenció de salut sexual i 

reproductiva del Baix Llobregat 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les inversions previstes 

per a l'Hospital Comarcal Sant 

Bernabé, de Berga. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la finalitat de l'ampliació 

de l'Hospital Comarcal Sant 

Bernabé, de Berga 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'estat de l'ampliació del 

CAP Arenys de Mar 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la cessió per part de 

l'ajuntament dels terrenys per a 

l'ampliació del CAP Arenys de Mar 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la cessió per part de 

l'ajuntament dels terrenys per a 

l'ampliació del CAP Arenys de Mar 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de tornar a 

fer rehabilitació al geriàtric 

municipal d'Arenys de Mar 

(Maresme) 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el CAP Arenys de 

Mar.  

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'estat de compliment 

de l'acord entre el Departament de 

Salut i els ajuntaments de Salt i 

Girona amb relació a l'emplaçament 

del nou Hospital Doctor Trueta. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els membres del comitè 

de seguiment de l'acord entre el 

Departament de Salut i els 

ajuntaments de Salt i Girona amb 

relació a l'emplaçament del nou 

Hospital Doctor Trueta. 

- Sol·licitud d'una còpia de l'acord 

entre el Departament de Salut i els 

ajuntaments de Girona i Salt amb 

relació a l'emplaçament del nou 

Hospital Doctor Trueta. 

- Sol·licitud d'una còpia dels estudis 

previs i els plànols presentats pel 

Departament de Salut amb relació a 

l'emplaçament dels equipaments 

del campus de salut de la regió 

sanitària de Girona. 

- Sol·licitud d'una còpia dels convenis 

entre l'Institut Català de la Salut i el 

Banc Farmacèutic. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Jordi Bosch, cap de Relacions 

Institucionals del Banc Farmacèutic, 

davant la Comissió de Salut perquè 

informi sobre la situació de pobresa 

farmacèutica. 

EDUCACIÓ 

- Defensa posició de la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre l'estat de l'educació. 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple del Parlament en 

relació a la situació actual del 

sistema educatiu català. 



 

  

- Proposta de resolució sobre els 

accidents en els centres escolars. 

- Proposta de resolució sobre les 

necessitats educatives de Lleida i la 

construcció de l'Institut de Cappont. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els ensenyaments 

artístics i culturals, reglats i no 

reglats i de gestió pública i privada 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'aportació de la 

Generalitat als equipaments i 

centres d'ensenyaments artístics i 

els imports públics que s'hi han 

destinat durant el període 2018-

2021. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el deute amb els 

municipis pel finançament i foment 

de les llars d'infants municipals. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els membres de la Taula 

d'Impuls de la Formació Professional 

a les Comarques Gironines 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'elecció de les 

institucions i les persones que 

formen part de la Taula d'Impuls de 

la Formació Professional a les 

Comarques Gironines. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les administracions 

representades a la Taula d'Impuls de 

la Formació Professional a les 

Comarques Gironines. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la possibilitat 

d'incorporar administracions o 

agents econòmics i socials a la Taula 

d'Impuls de la Formació Professional 

a les Comarques Gironines. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la Taula d'Impuls de 

la Formació Professional a les 

Comarques Gironines. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió 

d'incorporació de la Junta Central de 

Directors al Consell Escolar de 

Catalunya. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el termini 

d'incorporació de la Junta Central de 

Directors al Consell Escolar de 

Catalunya. 

- Sol·licitud d'una còpia dels 

contractes i els convenis signats 

entre el Departament d'Educació i la 

Fundació Jaume Bofill durant el 

període 2018-2022 i de la 

documentació relacionada. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Begonya Gasch, directora general 

de la Fundació El Llindar, davant la 

Comissió d'Educació perquè informi 

sobre la proposta de les escoles de 

noves oportunitats per a lluitar 

contra l'abandonament escolar 

prematur i l'atur juvenil. 

IGUALTAT 

- Defensa davant la Comissió de 
Feminisme la proposta de resolució 
sobre l’adhesió al dia mundial de 
la Salut mental materna. 

- Defensa davant la Comissió de 
Feminisme la proposta de resolució 
sobre la creació d’un servei de salut 
mental mare-bebé a l’Hospital 
Clínic. 

- Interpel·lació al Govern sobre les 

mesures per a incorporar les dones 

vulnerables al mercat de treball. 



 

  

- Defensa davant del Ple del 

Parlament la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre les 

mesures per a incorporar les dones 

vulnerables al mercat de treball.  

- Defensa de la posició i esmenes 

presentades sobre la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre el Dia Internacional de 

les Dones i el combat contra la 

pressió estètica. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el coneixement que té 

el Departament d'Interior de 

l'existència de màfies que trafiquen 

amb dones perquè exerceixin la 

prostitució a la Jonquera (Alt 

Empordà). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions previstes 

per a controlar l'existència de 

màfies que trafiquen amb dones 

perquè exerceixin la prostitució a la 

Jonquera (Alt Empordà) 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre 

d'actuacions dutes a terme i 

previstes per a lluitar contra les 

màfies que trafiquen amb dones 

perquè exerceixin la prostitució a la 

Jonquera (Alt Empordà) 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el motiu que justifica 

que les places d'especialista en 

violència masclista convocades pel 

Departament d'Interior es dirigeixin 

només a dones 

- Sol·licitud de compareixença de 

Rosa Maria Fernández Sansa, 

presidenta de la Plataforma 

Catalana de Suport al Lobby 

Europeu de Dones, davant la 

Comissió d'Igualtat i Feminismes 

perquè informi sobre la necessitat 

d'abolir la prostitució. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Nuria González López, en 

representació de Catalunya 

Abolicionista, davant la Comissió 

d'Igualtat i Feminismes perquè 

informi sobre la necessitat d'abolir 

la prostitució. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de l'entitat Stop Trata 

davant la Comissió d'Igualtat i 

Feminismes perquè informi sobre la 

necessitat d'abolir la prostitució. 

CCMA 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

per escrit sobre les mesures 

adoptades per a rectificar les 

afirmacions relatives a l'ús de 

còctels Molotov fetes en el 

programa de TV3 "Està passant" del 

22 de març de 2022. 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

per escrit sobre les mesures 

adoptades perquè els presentadors 

de Televisió de Catalunya respectin 

el llibre d'estil i no facin apologia de 

la violència. 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

per escrit sobre el control per a 

garantir que no es traspassen els 



 

  

límits de l'humor i es compleix el 

manual d'ús. 

SECTOR TAXI 

- Presentació de dues preguntes 

parlamentàries a la Comissió 

Europea sobre el taxi i les VTC. 

INTERIOR 

- Proposta de resolució sobre l'accés 

als cossos de les policies locals. 

- Proposta de resolució sobre la taula 

de treball sobre les persones 

desaparegudes sense causa aparent 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre l'acte institucional 

del Dia de les Persones 

Desaparegudes sense Causa 

Aparent celebrat el 9 de març de 

2022. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Ramon Lamiel Villaró, director del 

Servei Català de Trànsit, davant la 

Comissió d'Interior perquè informi 

sobre les dades de sinistralitat viària 

a les comarques de Girona. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Joan Costa Barnola, cap de l'Àrea 

Regional de Trànsit de Girona, 

davant la Comissió d'Interior perquè 

informi sobre les dades de 

sinistralitat viària a les comarques 

de Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Entrevista al Cafè d’Idees amb 

Gemma Nierga per valorar la crisi 

d’Ucraïna. 

- Article publicat a infolibre titulat Los 

errores se pagan a escote.  

- Acte sobre la guerra a Ucraïna a 

Pallars. 

- Assistència i participació a la 

Conferència La Barcelona Atrevida 

del PSC Barcelona. 

- Article publicat a La Vanguardia 

titulat  Por su juerga los conoceréis. 

- Reunió amb l’expresident José Luis 

Rodríguez Zapatero i amb 

exparlamentaris al Congrés dels 

Diputats para intercanviar reflexions 

sobre el parlamentarisme i la 

dignificació de les institucions.  

- Assistència a l’acte titulat “Està en 

perill la democràcia?” organitzat per 

Federalistes d’Esquerres. 

- Publicació article titulat Barcelona: 

La Ciudad que será a 

metropliabierta. 

- Assistència al Pregó de la Setmana 

Santa de la Casa de Ceuta de 

Barcelona.  

- Assistència a la Festa de la Rosa del 

PSC de L'Hospitalet. 

- Entrevista a Catalunya Plural per 

tractar temes d’actualitat política i la 

gestió de tv3. 

- Articles d’opinió publicats a Diari de 

Girona i a Crónica Global. 

- Reunió amb la Unió d’Entitats de La 

Marina per tractar temes del barri. 



 

  

- Trobada amb Jaume Collboni amb 

motiu de la visita a Barcelona de la 

Presidenta del Grup Socialistes i 

Demòcrates a Barcelona. 

- Reunió amb l’Ambaixador de 

Luxemburg a Espanya. 

- Escrit publicat a la web del PSOE, 

titlat Cuando haya nueve sobre 

reflexions polítiques. 

CULTURA I ESPORTS 

- Assistència al Recital de poesia, 

debat i música en directe sobre els 

80 anys sense Miguel Hernández, 

organitzat Ateneu Popular Cerdà. 

- Assistència a les Jornades Jocs 

Olímpics d'Hivern del Govern 

Alternatiu de Catalunya i la Fundació 

Campalans.  

- Assistència a l’acte lliurament 

guardó a Núria Espert. 

- Exhibició del Trofeu Internacional de 

Golf Femení Solheim Cup 2023 al 

Congrés del Diputats.  

FEDERALISME 

- Presentació del documental Federal 

a Galicia.  

JUSTÍCIA 

- Visita als veïns i veïnes del Centre 

Penitenciari de Trinitat Vella pel 

seguiment de la construcció del nou 

Centre Penitenciari a Zona Franca i 

poder enderrocar el de Trinitat 

Vella. 

 

 

EXTERIORS 

- Participació com a cap de la Missió 

d’Observació Electoral a les 

eleccions de Colòmbia. 

- Reunió amb dones afganes per 

tractar la situació del seu país 

d’origen 

- Participació a l’acte organitzat per la 

Secretaria de Política Europea i 

Internacional del PSC sobre Ucraïna. 

- Entrevista al Diari Ara sobre política 

exterior. 

- Participació al programa Planta 

Baixa de TV3 per parlar dels preus i 

del sistema energètic a Europa. 

- Reunió de la Delegació del 

Parlament Europeu a l’Assemblea 

Parlamentària Euro-

Llatinoamericana per preparar la 

propera sessió plenària.  

- Assistència i participació a la 

Conferència de presidents i 

presidentes de la Unió Europea a 

Eslovènia.  

- Reunió amb el president del 

Parlament de Croàcia, amb la Dieta 

de Polònia i amb la presidenta del 

parlament alemany per tractar la 

situació d’Ucraïna.  

- Reunió amb Secretaria de Relacions 

Institucionals del Partit Socialista de 

Xile.  

EMPRESA 

- Visita a la fàbrica de SEAT per parlar 

sobre la normativa europea del 

Fitfor55 (Objectiu 55) i el futur de la 

mobilitat sostenible. 

 



 

  

DRETS SOCIALS I HABITATGE 

- Acte de reivindicació al barri de La 

Marina per reclamar dues 

residències i un centre de dia.  

- Reunió amb la Confederació 

Nacional d’Agents i Empreses 

Immobiliàries. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Reunió amb part del Govern de 

Banifallet per tractar temes de 

memòria i visita a les coves.  

IGUALTAT  

- Assistència  a la manifestació del 8 

de març. 

- Assistència i participació a la taula 

rodona del PSC Barcelona pel 8 de 

març. 

- Article publicat sobre el 8M  a El 

Triangle. 

- Visita amb Salvador Illa i Jaume 

Collboni al Besòs. 

- Visita al barri de Trinitat Vella, Bon 

Pastor i Baró de Viver, amb Salvador 

Illa i Jaume Collboni, per conèixer la 

situació in situ de les veïnes i veïns 

d’aquest barri. 

- Reunions amb persones expertes 

per tractar la formació prelaboral 

per dones vulnerables.  

- Entrevista a Ràdio Monistrol per 

debatre sobre drets de les dones.  

- Assistència a la Conferència sobre 

drets de les dones.  

- Assistència telemàtica a la 

Conferència sobre feminisme 

organitzada per l’IES Mos (Galícia). 

- Entrevista a TV3 per tracta temes de 

feminisme.  

- Entrevista a Ràdio l’Hospitalet de 

l’Infant sobre igualtat.  

- Reunió amb CCOO, PIMEC, UGT i 

Fede Municipis per tractar el pacte 

d‘estat convocat pel Govern.  

- Conferència sobre violència 

masclista a l’IES Can Planas, a l’IES 

Menorca i a l’IES Saragossa. 

- Conferència sobre educar en 

igualtat a l’Ajuntament i a l’IES 

l’Hospitalet de l’Infant. 

- Reunió grup de treball sobre igualtat 

de gènere. 

- Conferència sobre drets de les 

dones a la Biblioteca de Riells 

Viabrea. 

- Assistència a la Jornada les 

polítiques de gènere a debat al 

Palau de la Generalitat. 

- Entrevista sobre conferència drets 

dones a Ràdio Palma de Mallorca. 

- Conferència sobre drets de les 

dones a l’Institut Balear de la dona.  

SALUT 

- Assistència telemàtica a la reunió de 

treball de l’ “Observatorio 

Legislativo de Enfermedades Raras y 

Medicamentos Huérfanos”. 

- Assistència a l’acte de Fundació 

España Salut amb Salvador Illa al 

Círculo Ecuestre. 

- Assistència a l’acte Memòria i 

reconeixement de la professió 

mèdica. 

- Reunió amb representants de la 

Sociedad Española de Psiquiatría y 

Salud Mental. 

- Reunió amb els companys i les 

companyes del Bruc per parlar sobre 

la situació del CAP. 



 

  

- Reunió amb Metges de Catalunya i 

Unió Catalana d’Hospitals. 

- Visita a Girona per visitar les 

instal·lacions de l’Hospital Trueta. 

- Visita a la Fundació Pascual Maragall 

amb Salvador Illa i Alícia Romero. 

- Assistència a la 2a Taula Rodona: 

"Anàlisi de dos anys de pandèmia de 

Covid 19 i perspectives de futur" 

organitzada per l’Acadèmia. 

- Visita al Parc de Recerca Biomèdica 

de Barcelona. 

- Assistència a la Jornada CEA "Drets 

bàsics en els internaments 

psiquiàtrics" organitzada pel Comitè 

d’Ètica Assistencial (CEA) de la 

Fundació Congrés Català de la Salut 

Mental (FCCSM). 

- Assistència a L'ambició global d'una 

ciutat d'escala humana al Cercle 

d’economia. 

- Reunió amb Eesto Infermeres sobre 

el reconeixement de l’experiència 

adquirida per l’AP. 

- Reunió amb l’alcalde de Castellar del 

Vallés i la plataforma de veïns i 

veïnes que demanen millores pel 

CAP. 

- Panelista al Seminari sobre 

investigació i Gestió Clínica de 

Malalties estranyes, organitzat per 

la Universitat d’Alcalà 

- Assistència a la Jornada sobre 

detecció i diagnosi, nous 

paradigmes de l’Alzheimer 

organitzada per CEAFA al Congrés 

dels Diputats.  

- Reunió amb la Directora del Centre 

de Higiene Mental de Nou Barris.  

- Reunió amb metges de Catalunya 

per tractar la situació actual 

sanitària i les seves necessitats.  

EDUCACIÓ   

- Reunió amb el Conseller d’Educació 

per tractar l’actualitat en matèria 

d’Educació. 

- Reunió amb la Secretària General 

del Departament d’Educació. 

- Reunions amb UGT, CCOO, USTEC i 

el comitè de vaga de l’educació. 

- Reunions sobre llengua a l’escola, 

moltes, amb entitats diverses, 

representants polítics i experts. 

- Visita a l’ABACUS per conèixer el 

material de venta i el sistema de 

treball.  

- Assistència a l’Acte d’Escuela de 

Todos. 

- Reunió amb comitè de vaga 

educació. 

- Reunions amb el grup de treball 

d’educació del PSC per tractar 

l’actualitat del sistema educatiu. 

- Assemblea de la sectorial 

d’educació del PSC 

- Reunions amb diverses associacions 

i institucions per tractar l’etapa 

educativa i el finançament 0-3 anys. 

- Entrevista a Ràdio Estel, Aquí Cuní, 

CATOpina per tractar temes 

d’educació. 

- Reunió amb l’Alcaldessa de Vilanova 

del Camí, Noemí Trucharte, per 

tractar situació educativa del 

municipi.. 

- Reunió amb FAPEL. 

- Reunió/trobada amb la JSC per 

tractar la situació de la Formació 

Professional a Sant Adrià.  



 

  

- Assistència a l’Acte a Sant Boi 

d’homenatge a Marta Mata. 

- Comissió d’Estudi sobre el 

desplegament de l’escola inclusiva. 

- Reunió i roda de Premsa a Santa 

Marida i els Monjos. 

- Reunió a la Federació del Vallès 

Occidental per tractar la llengua a 

l‘escola. 

- Reunió amb experts com Oriol 

Escardíbul, Albert Branchadell, Joan 

Manuel del Pozo, Jordi Font, per 

tractar temes d’educació. 

- Reunió amb president del Consell 

Escolar de Catalunya. 
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