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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 

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la Proposta de 

resolució sobre l’itinerari de 

memòria del front de la Posa. 

- Defensa davant la Comissió de 

Justícia del Parlament la Proposta de 

resolució sobre crear l’Observatori 

dels Valors Democràtics. 

- Proposta de resolució sobre la 

senyalització del Pont d’Esplugues 

pel Memorial Democràtic. 

- Proposta de resolució sobre la 

creació d’un memorial de la Guerra 

Freda. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la xarxa d’espais de 

memòria democràtica (refugi a 

Palamós, sobre els búnquers de 

Forada, sobre la ruta urbana del 

municipi titulada “Granollers: el 

bombardeig del 31 de maig de 

1938”, el Memorial de les 

Camposines, Memorial de 

l'Exèrcit Popular situat a Pujalt, 

etc.). 

SALUT 

- Pregunta al Govern per respondre 

oralment en el Ple del Parlament 

Catalunya sobre les llistes d'espera 

en el sistema públic de salut. 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

de Catalunya la posició sobre la 

Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre els criteris per a 

establir restriccions de drets en un 

context de pandèmia. 

- Proposta de resolució sobre la 

sobremedicació de les persones 

amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament. 

- Intervenció en nom del Grup 

Parlamentari Socialista al Congrés 

en les compareixences de la 

Subcomissió per a l'Estudi de l'Ús 

Medicinal del Cànnabis del Director 

General d'Intervenció en Conductes 

Additives de Portugal i de la 

Directora de l'Observatori Europeu 

del Cànnabis. 

- Defensa davant la Comissió de 

Sanitat i Consum del Congrés la 



 

  

iniciativa del Grup Parlamentari en 

matèria de prevenció de l'ictus. 

- Proposta de resolució sobre el 

garantiment de l'atenció pediàtrica 

als centres d'atenció primària de 

Sabadell. 

- Proposta de resolució sobre el 

dèficit de llevadores. 

- Proposta de resolució sobre la 

diabetis "mellitus" de tipus 2. 

- Proposta de resolució sobre la 

reconstrucció mamària posterior a 

un càncer de mama. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la disponibilitat de les 

dues alternatives terapèutiques per 

a fer front a la infecció pel SARS-

CoV-2. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la supressió de la 

consulta mèdica setmanal a Biosca 

(Segarra). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el setè conveni 

col·lectiu de Sistema d'Emergències 

Mèdiques. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el funcionament dels 

mecanismes de compensació entre 

comunitats autònomes per a 

atendre les urgències sanitàries a 

Catalunya. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la data de publicació al 

web del Departament de Salut dels 

resultats del Pla d'enquestes de 

satisfacció 2021. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els projectes de 

subvencions de l'impost sobre la 

renda de les persones físiques del 

2022 per a entitats comunitàries 

d'atenció a persones amb VIH 

denegats pel Departament de Drets 

Socials. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la disponibilitat de la 

reserva estratègica de material 

necessari per a afrontar les noves 

onades de covid. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els motius pels quals no 

s'han publicat els resultats dels 

mèrits corresponents a la 

convocatòria lliure de places de 

llevadors per a l'Institut Català de la 

Salut publicada en el DOGC el 13 

d'agost de 2018. 

- Sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió de Salut amb el conseller 

de Salut sobre les llistes d'espera 

per a la reconstrucció mamària 

posterior al càncer de mama. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació del Sindicat de 

Metges de Catalunya davant la 

Comissió de Salut perquè informi 

sobre la situació dels professionals 

del sistema de salut i els reptes i les 

propostes de futur. 

EDUCACIÓ 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la Proposició de llei sobre l'ús i 

l'aprenentatge de les llengües 

oficials en l'ensenyament no 

universitari. 

- Moció 109/XIV del Parlament de 

Catalunya, sobre el sistema de 

formació professional del curs 2022-

2023. 



 

  

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre el sistema de 

formació professional del curs 2022-

2023. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els criteris per a 

elaborar la llista de les construccions 

escolars. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el grau de prioritat de la 

construcció de l'Escola Empordanet, 

de la Bisbal d'Empordà (Baix 

Empordà), en la llista de les 

construccions escolars. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la documentació per a 

la cessió del solar on s'ha de 

construir l'Escola Empordanet, de la 

Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la data del 

requeriment de la documentació 

per a la cessió del solar on s'ha de 

construir l'Escola Empordanet, de la 

Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). 

IGUALTAT 

- Proposta de resolució sobre l'accés 

universal a l'avortament i el 

respecte del dret a la llibertat i a la 

intimitat en la seva pràctica. 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple del Parlament 

sobre la violència masclista.  

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el criteri dels 

departaments per a determinar el 

nombre de setmanes de permís de 

paternitat concedides als 

treballadors. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les campanyes i les 

activitats a què es van destinar els 

fons rebuts del Pacte d'estat contra 

la violència de gènere el 2019 

- 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 d'una 

representació de l'entitat Stop Trata 

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. 

FEDERALISME - MILLORA DE L’AUTOGOVERN 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'execució del 

pressupost de l'Institut d'Estudis de 

l'Autogovern en data de 31 de març. 

CCMA 

- Proposta de resolució sobre la 

difusió en programes de ràdio i 

televisió de campanyes sobre 

persones desaparegudes. 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 



 

  

oralment en comissió sobre la 

celebració de la fira Integrated 

Systems Europe i l'International 

Public Television Screening 

Conference a Barcelona. 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre els 

programes "Eufòria" i "Crims". 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya i de Catalunya Ràdio a 

respondre oralment en comissió 

sobre la programació d'estiu. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre l'entrevista a 

l'excomissari del Cos Nacional de 

Policia José Manuel Villarejo. 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

per escrit sobre el tractament de la 

informació i els programes de 

divulgació amb relació a les 

persones desaparegudes. 

- Intervenció a la Comissió de Control 

de l'Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals del 

Parlament a la compareixença de la 

directora de TV3. 

ECONOMÍA I MERCAT 

- Presentació d'una pregunta a la 

Comissió Europea sobre el sector 

pesquer al Mediterrani. 

- Intervenció al ple del Parlament 

Europeu en el debat Pla 

REPowerEU: solidaritat europea i 

seguretat energètica davant la 

invasió d'Ucraïna per part de Rússia, 

inclosos els recents talls del 

subministrament de gas a Polònia i 

Bulgària. 

INTERIOR 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el nombre de 

denúncies interposades al districte 

de Nou Barris, de Barcelona, els 

darrers cinc anys. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les dades delinqüencials 

del districte de Nou Barris, de 

Barcelona, els darrers cinc anys 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la memòria d'activitats 

de l'àrea bàsica policial de Nou 

Barris. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la implantació del 

programa comunitari de l'àrea 

bàsica policial de Nou Barris. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el patrullatge 

conjunt entre els Mossos 

d'Esquadra i la Guàrdia Urbana al 

districte de Nou Barris, de 

Barcelona, el darrer any i altres 

temes relacionats amb la seguretat. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre la previsió de fer 

alguna campanya pel Cos de Mossos 

d'Esquadra per a controlar la 

vigència de la inspecció tècnica de 

vehicles dels vehicles que circulen 

per la província de Girona. 

DRETS SOCIALS 

- Sol·licitud de compareixença de 

Mireia Sobregues, persona atesa al 



 

  

Centre Residencial d'Inclusió La 

Llavor, de Barcelona, davant la 

Comissió de Drets Socials perquè 

informi sobre la Proposició de llei de 

mesures transitòries i urgents per a 

fer front i erradicar el sensellarisme 

- Sol·licitud de compareixença 

d'Estebana Ortiz Villadiego, persona 

que ha viscut en situació de 

sensellarisme, davant la Comissió de 

Drets Socials perquè informi sobre 

la Proposició de llei de mesures 

transitòries i urgents per a fer front 

i erradicar el sensellarisme. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Carles Olesti, participant en el 

programa d'habitatge individual, 

davant la Comissió de Drets Socials 

perquè informi sobre la Proposició 

de llei de mesures transitòries i 

urgents per a fer front i erradicar el 

sensellarisme. 

- Sol·licitud de compareixença del 

fiscal superior de Catalunya davant 

la Comissió de Drets Socials perquè 

informi sobre la Proposició de llei de 

mesures transitòries i urgents per a 

fer front i erradicar el sensellarisme. 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Visita i acompanyament al Congrés 

dels Diputats, al Senat i a la seu del 

PSOE a Ferraz, Madrid.  

- Assistència i participació a l’acte 

“Construint l’Europa Geopolítica: 

una UE més autònoma i més unida”. 

- Assistència a la manifestació de l’1 

de Maig, dia internacional dels 

treballadors i les treballadores.  

- Assistència “Barcelona, la ciutat del 

talent” al Palau Macaya. 

- Articles d’opinió publicats a El Diario 

i al diari digital de Girona per tractar 

temes d’actualitat política (violència 

sexual en temps de guerra, pobresa 

infantil i democràcia i jusítica). 

- Acompanyament als companys i 

companyes del PSC a la visita del 

Parlament de Catalunya.  

- Assistència i participació a l’acte 

homenatge a Josep Verde Aldea. 

- Assistència i participació a les 

Jornades de Treball del Grup 

Parlamentari Socialista a Tarragona.  

- Assistència amb els companys del 

PSC de Sant Feliu de Llobregat a la 

Fira Comercial del municipi i 

Exposició Nacional de Roses. 

- Assistència a l’acte institucional del 

Dia d'Europa al Palau de la 

Generalitat. 

- Assistència a l’acte de presa de 

possessió dels nous membres del 

Consell de Garanties Estatutàries al 

Palau de la Generalitat. 

- Article d’opinió publicat a La 

Vanguardia titulat ‘Ya nada depende 

de nostros’. 

- Assistència a la inauguració de 

l’espai dedicat a Juli Busquets de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

- Assistència a l’acte commemoratiu 

del 40è aniversari de l’ingrés 

d’Espanya a l’OTAN. 

- Reunió amb la Taula de Treball per 

al Desenvolupament Econòmic i 

Agroalimentari del Baix Llobregat. 



 

  

- Participació a la Festa de la Rosa de 

la Federació del PSC Anoia. 

- Assistència als actes oficials amb 

motiu de la visita d’Estat a Espanya 

de l’emir de l’Estat de Qatar. 

- Article publicat a El Periódico titulat 

“Silencio, por favor”. 

- Assistència a l’entrega del Premi 

Europeu Carles V a Càceres. 

- Publicació al periódico de l’article 

d’opinió titulat “Vulnerables 

desechables”. 

- Intervenció al programa Al Dia d’IB3 
ràdio en motiu del dia d’Europa. 

- Rebuda de la Visita al Parlament 

Europeu de l’alumnat del Màster de 

Comunicació política i lideratge de la 

UAB. 

- Reunió amb el President de la 

Generalitat, Pere Aragonès, en 

motiu de la seva visita a Brussel·les. 

- Entrevista al programa Més 324. 

EXTERIORS 

- Reunió amb Amnistia internacional 

Catalunya i amb Centre Delàs 

d'Estudis per la Pau per tractar 

l’informe de venta d’armes. 

- Debat a France 24 sobre la guerra 

d’Ucraïna. 

- Assistència a l’acte de la FEPS amb 

l’Alt Representant i VP de la 

Comissió Europea, Josep Borrell 

sobre el camí de la guerra a la 

reconstrucció. 

- Participació per videoconferència 

en una trobada de Presidentes de 

parlaments de la Unió Europea. 

- Reunió amb el President del 

Parlament d’Ucraïna. 

- Assistència a la sessió d’apertura de 

la conferència internacional “Los 

puentes de las mujeres. Propuestas 

desde el sur para el cambio global” 

organitzada per la Fundació Mujeres 

por África. 

- Participació en la Missió 

d’Observació Electoral a Colòmbia. 

- Participació a la reunió 

interparlamentària europea del PSC. 

- Intervenció acte de la Fundació 

Carolina sobre les relacions entre la 

Unió Europea i Amèrica Llatina en el 

segle XXI. 

- Assistència a l’entrega del Premi a la 

Construcció Europea a la Presidenta 

de la Comissió Europea, Úrsula Von 

der Leyen, a les jornades del Cercle 

d’Economia. 

MEDI AMBIENT 

- Participació a l’acte de la FEPS sobre 

polítiques climàtiques per a una 

transició justa. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Assistència a l’acte d’homenatge a 

Joan Comas Borràs organitzat per 

ADAR i visita al Centre 

d’Interpretació de l’Aviació 

Republicana i la Guerra Aèria. 

- Assistència a l’acte de 

commemoració del 77è aniversari 

de la fi de la Segona Guerra Mundial 

a Europa al Parlament de Catalunya. 

CULTURA 

- Presentació del llibre “Moments del 

Socialisme Català” d’en Josep Mª 

Sala. 

- Entrevista a La Vanguardia. 



 

  

- Entrevista a Tarragona Radio. 

- Presentació del llibre "La joventut 

de la revolució" de Josep Pallach. 

SALUT  

- Participació a la Jornada organitzada 

pel PSC sobre La Salut Mental a la 

post pandèmia. 

- Assistència a la compareixença de 

AELAM a la Comissió de Salut i 

Consum del Congrés. 

- Assistència a la compareixença de 

Músicos por la Salud a la Comissió 

de Salut i Consum del Congrés.  

- Assistència al 30è Aniversari de 

“Diario Médico”. 

- Assistència Pandèmia de Covid-19: 

escenaris de futur al Palau Macaya. 

- Intervenció en nom del Grup 

Parlamentari Socialista al Congrés 

en la Jornada dels Diputats "La 

obesidad: una prioridad política, 

sanitaria y social" organitzada per 

OPEN España. 

- Reunió amb l'associació "Bressols de 

Catalunya" per tractar sobre la 

inscripció al Registre en el cas de les 

morts perinatals. 25 de maig de 

2022. 

- Visita al CAP de Premià de Mar amb 

la diputada Elena Díaz. 

- Participació a la Taula Rodona de 

salut mental a Pallars. 

- Participació Taula Rodona sobre el 

present i futur de la salut mental a 

Catalunya al Recinte Modernista St 

Pau. 

- Participació acte sobre CUAP a 

Santa Perpètua de la Mogoda. 

- Assistència dinar-col·loqui amb la 

Delegada del Govern a Catalunya al 

Cercle Eqüestre. 

- Reunió amb la Secretaria de Salut 

del PSC i L’Associació d’Infermeria 

Familiar i Comunitària de Catalunya 

(AIFFIC). 

- Participació a l’acte del PSC titulat 

“Parlem de Sanitat, qui ens ha 

retallar en sanitat? Què es un 

CUAP?”. 

FEDERALISME - MILLORA DE L’AUTOGOVERN 

- Reunió Grup de Treball sobre 

l’Impuls Federal. 

DRETS SOCIALS 

- Assistència a la funció  de teatre 
social del Grup de Teatre Xerinola, a 
la Festa Major de Nou Barris.  

- Assistència al debut dels Cors "Sis 
punts i més" de la ONCE, a la Festa 
Major de Nou Barris.  

EDUCACIÓ   

- Reunions sobre el finançament de 

l’etapa educativa 0-3 anys, dues a 

nivell tecnicopolític i una amb 

alcaldes i alcaldesses. 

- Grup de treball d’educació del PSC. 

- Atenció a mitjans de comunicació 

diversos i entrevistes a la Ser, Ràdio 

Estel, entre d’altres per tractar el 

tema d’actualitat de l’educació. 

- Reunió sobre ensenyaments 

artístics. 

- Assistència a la reunió amb 

FENACEN (Federación Nacional de 

Centros Infantiles). 

- Comissió sobre el desplegament del 

sistema educatiu inclusiu. 

- Reunions i visites a centres 

educatius de Mataró. 



 

  

- Reunió amb ESADE. 

- Reunions diverses sobre llengua a 

l’escola: amb experts, altres partits 

polítics, Secretari de Política 

Lingüística, direccions de centres 

educatius, FMRPC, Plataforma per la 

Llengua, etc. 

- Reunió sobre assetjament escolar. 

IGUALTAT 

- Assistència  a la manifestació a favor 

de l’abolició de la prostitució. 

- Club de lectura feminista a la seu del 

PSC Barcelona. 

- Reunió amb la Directora del Centre 

Cívic Torre Llobeta de Barcelona, 

sobre necessitats de regulació 

estatal en matèria d'Igualtat. 

- Reunió Grup 7 dones feministes per 

tractar temes d’igualtat. 

- Conferència feminisme al IES Garcia 

Bernal a Salamanca. 

- Conferència a l’Escola Pont de la 

Cadena a Molins de Rei.  

- Conferència a l’associació dones 

periodistes a Mataró.  

- Reunió amb Eva Gajardo d’UGT 

Dones per tractar el tema de dones 

i treball. 

- Conferència de feminisme a la Fira 

del Llibre de Granada. 

- Reunió amb CCOO Dones per tractar 

temes de dones i treball. 

- Conferència sobre feminisme a la 

Universitat Rovira i Virgili. 

- Xerrada sobre feminisme a Valls.  

- Participació i assistència a les 

Jornades per reduir desigualtats a 

Pallars. 

- Reunió amb Huma Jamshed (dones 

paquistaneses) per tractar els 

protocols d’ajuda amb els 

matrimonis forçats. 

- Assistència  a l’acte ewoman 

organitzat per El Periódico.  
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