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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 el Ple del Parlament 

la posició de la Proposta de 

resolució sobre la memòria de 

Gustau Muñoz i les víctimes del 

franquisme i el postfranquisme. 

SALUT 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple del Parlament 

sobre la pèrdua de serveis sanitaris. 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la posició de la Proposició de llei de 

principis d'urgent aplicació als drets 

de les persones amb problemes de 

salut mental i llurs familiars. 

- Proposta de resolució sobre la 

restitució de l'assistència mèdica a 

diversos nuclis urbans de la Noguera 

- Proposta de resolució sobre la 

necessitat d'ampliar amb urgència 

l'ABS Vall del Ges. 

- Proposta de resolució sobre el 

garantiment de l'assistència 

sanitària a Castellví de Rosanes. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'ampliació del CAP 

Doctor Vilaplana, de Girona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nou centre 

d'urgències d'atenció primària de 

Terrassa (Vallès Occidental). 

EDUCACIÓ 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la posició de la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre 

l'inici del curs 2022-2023 en el servei 

públic d'educació.  

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre la 

planificació del curs escolar 2022-

2023.  

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la posició de la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre el 

balanç del curs escolar 2021-2022. 

- Defensa davant la Comissió 

d’Educació del Parlament la 

Proposta de resolució sobre les 

mesures per a combatre la bretxa 

educativa dels alumnes d'ètnia 

gitana. 



 

  

- Defensa davant la Comissió 

d'Educació del Parlament de 

Catalunya la Proposta de resolució 

sobre un acord de 

corresponsabilitat i cogovernança 

del foment i el finançament de 

l'escolarització de zero a tres anys. 

- Defensa davant la Comissió 

d’Educació del Parlament de 

Catalunya la Proposta de resolució 

sobre el nombre de places del 

màster universitari de Formació del 

Professorat d'Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyaments 

d'Idiomes. 

- Proposta de resolució sobre l'Escola 

El Roser, de Torre-serona. 

- Proposta de resolució sobre la 

graduació en educació secundària 

obligatòria de l'alumnat amb 

discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el cost de l'hora de 

temps educatiu no lectiu a les 

escoles les tardes del setembre 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el projecte d'ampliació 

de l'Escola Mont-Roig de Balaguer 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d'educadors 

socials i tècnics d'integració social 

del Servei d'Educació de Catalunya 

els cursos escolars 2021-2022 i 

2022-2023. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de centres 

educatius que començaran el curs 

escolar sense desplegar els nous 

currículums pel que fa a les hores de 

gestió autònoma 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió d'habilitar 

una partida pressupostària oberta 

per a l'escola inclusiva abans de 

l'inici del curs 2022-2023 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de docents 

especialistes en llengua anglesa en 

actiu i en la borsa de treball. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de sessions 

formatives sobre els nous 

currículums educatius fetes el curs 

2021-2022. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'oferta de formació del 

professorat durant el juliol del 2022 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els resultats de les 

competències bàsiques del curs 

2021-2022 i llur evolució els darrers 

deu anys. 

IGUALTAT 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la posició de la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre els 

drets de les persones que 

exerceixen el treball sexual. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el motiu pel qual no s'ha 

publicat la convocatòria de les 

subvencions de l'Institut Català de 

les Dones. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Jorge Flores Fernández, fundador i 

director de Pantallas Amigas, davant 

la Comissió d'Igualtat i Feminismes 

perquè informi sobre l'assetjament 



 

  

que pateixen les dones a les xarxes 

socials. 

- Sol·licitud de compareixença d'Alika 

Kinan i Amelia Tiganus 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'estat d'execució del 

pressupost de l'Institut d'Estudis de 

l'Autogovern per al 2022. 

CCMA 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre 

l'informe encarregat per la 

Corporació amb relació a l'incident 

entre un diputat del Parlament de 

Catalunya i una professional del 

programa "FAQS". 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre les 

convocatòries per a la producció de 

continguts culturals i el foment de la 

indústria audiovisual en català. 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre 

l'elaboració del Pla estratègic 

integral de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals. 

- Pregunta al director de Catalunya 

Ràdio a respondre oralment en 

comissió sobre els resultats 

d'audiència. 

- Pregunta al president del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals a respondre 

per escrit sobre les mesures 

correctives adoptades per la 

Corporació perquè els presentadors 

respectin el llibre d'estil. 

- Pregunta al president del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals a respondre 

per escrit sobre les mesures 

adoptades per la Corporació 

respecte a les expressions 

despectives contra els gitanos 

utilitzades en el programa "El 

búnquer". 

INTERIOR 

- Proposta de resolució sobre 

l'augment del nombre de patrulles 

diàries del Cos de Mossos 

d'Esquadra a Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els controls al transport 

de mercaderies fets pels Mossos 

d'Esquadra els darrers cinc anys. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d'agents dels 

Mossos d'Esquadra que han estat 

atesos en el programa Espai 

- Sol·licitud d'una còpia del Pla Estiu 

del Cos de Mossos d'Esquadra. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els convenis entre els 

municipis sense policia local i el 

Departament d'Interior per a 

instal·lar càmeres de 

videovigilància. 



 

  

EXTERIORS 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la posició de la Moció relativa a un 

segon referèndum per la secessió 

d'Escòcia. 

- Defensa davant la Comissió 

d’Exteriors del Parlament la posició 

sobre la proposta de resolució sobre 

el desarmament nuclear i el Tractat 

sobre la prohibició de les armes 

nuclears. 

- Defensa davant el Parlament 

Europeu l’informe relatiu a la 

reconstrucció del multilateralisme 

com a motor per abordar els 

desafiaments mundials urgents. 

DRETS SOCIALS 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els canvis en les 

avaluacions de les persones amb 

discapacitat pels equips de valoració 

i orientació laboral del 1990 ençà. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la situació dels centres 

ocupacionals i els centres especials 

de treball de Barcelona 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la llista d'espera per a 

accedir als serveis de llar residència 

i de residència per a gent gran per a 

persones amb discapacitat. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'increment dels 

recursos econòmics per als centres 

de llar residència i de residència per 

a gent gran. 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Participació al debat organitzat per 

la UPEC amb el títol “L’esquerra 

entre l’esperança i el temor”, 

juntament amb Oriol Junqueras, 

Jéssica Albiach i Maria Sirvent. 

- Visita amb Jaime Collboni a 

Roquetes – Nou Barris per conèixer 

les necessitats dels seus veïns i les 

seves veïnes. 

- Assistència a la cerimònia de 

lliurament dels premis Fundació 

Princesa de Girona al Museu de les 

Aigües de Barcelona. 

- Entrevista a tv3 per tractar 

l’actualitat política al Parlament.  

- Acte institucional de l’homenatge a 

les víctimes del terrorisme amb 

motiu del XXV aniversari del segrest 

i assassinat de Miguel Angel Blanco. 

- Visita i acompanyament al Congrés 

dels Diputats, al Senat i a la seu del 

PSOE a Ferraz, Madrid.  

- Passejada amb Salvador Illa i Jaume 

Collboni al barri de Sant Pere – 

Ciutat Vella per escoltar entitats, 

veïnat i comerciants. 

- Assistència al Consell Nacional a 

Terrassa. 

- Assistència a Diàlegs oberts pel 

catalanisme: DIÀLEG SÍ, REFORMES 

TAMBÉ". 

- Tertúlia Radio Estel - Toni Marin. 

- Sopar PSC Baix Llobregat. 

- Xerrada PSC Sant Andreu. 

- Xerrada PSC Sarrià Sant Gervasi. 



 

  

- Assistència a l'acte de lliurament de 

les Creus de Sant Jordi 2022. 

- Visita amb els veïns i veïnes de 

Gràcia amb Jaume Collboni. 

- Rebuda la Gran Creu de la Real i 

Distingida Ordre Espanyola de 

Carles III que reconeix el compromís 

dels servidors públics. 

- Assistència a l’acte homenatge de 

l’Estat a les víctimes de la Covid19 i 

el reconeixement al personal 

sanitari. 

- Assistència a la conferència-

col·loqui sota el títol “Superilla: la 

Barcelona del segle XXI”, a càrrec de 

la Ima. Sra. Janet Sanz, 2a tinenta 

d’Alcaldia. 

- Rebuda al Parlament Europeu una 

delegació d’alcaldes i alcaldesses de 

la província de Barcelona. 

- Acompanyament a les visites del 

Parlament Europeu de companys i 

companyes del PSC. 

- Entrevista a RAB ràdio. 

- Entrevista a DCM online. 

- Entrevista a Radio Cultura 079. 

- Publicació article d’opinió a La 

Vanguardia. 

- Assistència al festival Flamenc a Nou 

Barris. 

- Assistència a l’acte de pressa de 

possessió de la nova Síndica de 

Greuges. 

- Curs sobre Next Generation a la 

Universitat d’Estiu de El Escorial 

organitzat per la Fundació Pablo 

Iglesias i la Complutense. 

- Publicació article d’opinió a El 

Periódico. 

 

DRETS SOCIALS 

- Assistència a la jornada sobre 

antigitanisme i sobre la inclusió 

explícita del poble gitano a la 

Constitució a la Biblioteca Font de la 

Mina. 

EXTERIORS 

- Col·loqui amb estudiants de la 

formació RIZOMA - Programa de 

transformació de lideratge social de 

l’acció exterior catalana organitzada 

per NOVACT. 

- Reunió amb lafede.cat per tractar 

temes de desenvolupament.  

- Assistència al VIII Fòrum 

parlamentari hispà-polac a la ciutat 

de Burgos. 

- Xerrada a la UPF per tractar sobre la 

nova Constitució xilena. 

FEDERALISME - MILLORA DE L’AUTOGOVERN 

- Reunió Grup de Treball sobre 

l’Impuls Federal. 

- Participació a l’Acte “Europa 

Despierta” organitzat per la 

Joventut Europea Federalista de 

Catalunya i Joventut Europea 

Federalista de les Illes Balears. 

ECONOMIA 

- Assistència a la presentació pública 

del document 'La Lógica de la 

Financiación Autonómica 

y Recomendaciones para su 

Reforma' d'Antoni Zabalza, editat a 

la col·lecció Papers de la Fundació 

amb el núm. 173. 



 

  

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Reunió amb experts sobre memòria 

democràtica per tractar futures 

actuacions. 

- Reunió amb personalitats estatals, 

autonòmiques i locals per tractar 

temes de memòria democràtica.  

- Homenatge a Joan Peiró en els 80 

anys del seu afusellament i encesa 

del monument a Mataró.  

CULTURA 

- Presentació del llibre “El temps 

esquerp” de Raimon Obiols a la seu 

del PSC. 

- Acte de presentació del llibre “La 

izquierda desnortada, entre parias y 

bramanes” de Lluis Rabell a la 

llibreria Alibri. 

- Presentació de llibre “La vida 

privada de Carmina Massot” al PSC 

Sant Boi. 

- Acte Cultura PSC Barcelona a la seu 

del PSC Barcelona. 

INTERIOR 

- Assistència i participació a l’acte “Un 

pacte per la seguretat, la 

convivència i el civisme a Barcelona” 

a la seu del PSC Barcelona. 

- Reunió amb el Sindicat de Bombers 

Aeroportuaris per parlar de la 

situació laboral en la que es troben. 

SALUT  

- Assistència Fòrum Europa Tribuna 

Catalunya amb el Sr. Josep Maria 

Argimon Pallàs, Conseller de Salut 

de la Generalitat de Catalunya, 

presentat per el Sr. Òscar Camps, 

Fundador i Director de Open Arms. 

- Participació en el debat "La gestió 

dels serveis sanitaris públics a 

debat" - Cercle de Salut 

- Participació al debat organitzat per 

la Federació PSC Martorell sobre la 

Fibromiàlgia. 

- Reunió amb UGT Santa Caterina – 

Girona per tractar actualitat 

sanitària. 

- Reunió amb ANESVAP per tractar la 

Llei d’Addiccions de Catalunya - la 

cigarreta electrònica com una eina 

d'èxit per deixar de fumar. 

- Assistència a Dinar-debat amb el Sr. 

Constantí Serrallonga. 

- Assistència a Taula del Pacte 

Nacional de Salut Mental 

- Assistència a Acte amb motiu del Dia 

Mundial del Donant de Sang 

- Assistència a Inauguració 7e 

Congrés del Tercer Sector Social de 

Catalunya. 

- Assistència a Inauguració Pediatric 

Cancer Center Barcelona. 

- Assistència a Jornada Observatori 

de la Esperança al Palau Macaya. 

- Reunió amb Amnistia Internacional: 

Presentació de la Campanya 25% 

per l’Atenció Primària. 

EDUCACIÓ   

- Reunió amb l’Associació ISTEA. 

- Reunió amb FMRPC. 

- Reunió del Grup de treball 

d’educació del PSC. 

- Reunió amb l’AMPA Escola Mary 

Ward. 

- Reunió amb representants de 

famílies de l’escola El Brot.  



 

  

- Reunió amb la Directora General de 

Professorat. 

- Reunió amb experts en alumnat 

d’altes capacitats. 

- Reunió amb experts sobre llengua a 

l’escola. 

- Reunió amb l’AFDA. 

- Reunió amb FAPAES. 

- Reunió amb LADD. 

- Reunió amb el Regidor d´Educació 

de Mataró. 

- Reunió amb CAVIGA. 

- Reunió amb la Junta de CAT 

Formació. 

- Reunió amb representants d’escoles 

de màxima i alta complexitat. 

- Reunió amb ICFO. 

- Reunió amb representants de 

l’escola concertada. 

- Presentació de la Guia 

d’acompanyament i bon tracte a 

l’alumnat que verbalitza situacions 

de violències sexuals. 
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