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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 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en comissió sobre la 

previsió d'incrementar les partides 

pressupostàries per a l'Hospital de 

Mataró i el Consorci Sanitari del 

Maresme. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de pacients 

derivats de l'Hospital Parc Taulí, de 

Sabadell (Vallès Occidental), a 

l'Hospital General de Catalunya el 

2022. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el tràfic i el consum de 

fentanil a Catalunya. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de l'Associació 

Nacional d'Infermeres Especialistes 

sense Títol Oficial (EESTO) davant la 

Comissió de Salut perquè informi 

dels seus objectius. 

EDUCACIÓ 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció d'un edifici a Navàs per 

a l'educació secundària i els estudis 

postobligatoris. 

- Sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió d'Educació amb el 

conseller d'Educació sobre l'inici del 

curs escolar 2022-2023. 

- Sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió d'Educació amb el 

conseller d'Educació sobre l'estat 

del sistema de formació 

professional el curs 2022-2023. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Santi Serrano, director acadèmic 

d'Smart School, davant la Comissió 

d'Educació perquè informi sobre l'ús 

de les tecnologies avançades en 

l'educació com a eina 

d'empoderament per a alumnes i 

docents i per a l'impuls del sistema 

educatiu. 

- Sol·licitud de compareixença del 

president del Consell Superior 

d'Avaluació del Sistema Educatiu 

davant la Comissió d'Educació 

perquè informi sobre els resultats 

de l'avaluació de quart d'ESO el 

2022 i valori la qualitat del sistema 

educatiu. 



 

  

- Sol·licitud de compareixença de 

Guiomar Todó, directora general 

adjunta de l'entitat Educo, davant la 

Comissió d'Educació perquè exposi 

les conclusions de l'informe 

"Menjador escolar universal i 

gratuït: un objectiu assolible i 

urgent". 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació del Consell Assessor 

de la revista "Perspectiva", de 

l'Associació de Mestres Rosa Sensat, 

davant la Comissió d'Educació 

perquè informi sobre els quaranta-

vuit anys d'aquesta publicació. 

CCMA 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre la 

presència de les dones polítiques als 

mitjans de la Corporació.  

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la utilització de les 

marques de TV3 per entitats 

polítiques. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la cobertura de la 

Diada. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre el pluralisme als 

mitjans de la Corporació. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre els nous programes 

de TV3 "Zona Franca" i "Col·lapse". 

EXTERIORS 

- Proposta de resolució sobre les 

protestes, populars a l'Iran. 

- Proposta de resolució de suport a 

les organitzacions de la societat civil 

de Nicaragua.  

- Proposta de resolució sobre el 

conflicte entre l’Azerbaitjan i 

Armènia. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre la situació política a 

Nicaragua. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre el mercat energètic 

europeu. 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Visita amb persones militants del 

PSC Barcelona al Parlament Europeu 

a Brussel·les.  

- Participació i assistència a l’acte 

titulat "5 anys del 6 i 7 del 9. El futur 

de Catalunya en disputa" organitzat 

per l'Ateneu Popular Cerdà. 

- Festa de la Rosa del PSC. 

- Jornada del Govern Alternatiu de 

Catalunya a Mataró. 

- Participació al curs sobre 

catalanisme polític en el marc de la 

54a edició de la Universitat Catalana 

d’Estiu, a Prada.  

- Ofrena floral de la Mesa del 

Parlament de Catalunya al 

monument de Rafael Casanova. 

- Actes institucionals amb motiu de la 

Diada Nacional de Catalunya. 



 

  

- Reunió amb Juan Fernando Lopez 

Aguilar, President de la Comissió de 

Llibertats Civils i Justícia del 

Parlament al Parlament Europeu. 

- Assistència a la commemoració del 

Dia de Melilla, organitzat per la Casa 

de Melilla a Barcelona.  

- Acte Homenatge Salvador Allende.  

- Acte PSC Ciutat Vella. Rumbo al 

2023. 

- Acompanyament a en Jaume 

Collboni per escoltar als veïns i a les 

veïnes de Ciutat Meridiana, Torre 

Baró i Vallbona a la Biblioteca de la 

Zona Nord.  

- Fora de plató amb Ada Colau.  

- Assistència Pregó festes Mercè. 

- Assistència i participació al sopar del 

PSC Gràcia per les festes del barri. 

- Assistència a l’homenatge de la 

ciutadania i de les institucions a les 

víctimes dels atemptats terroristes 

de Barcelona i Cambrils, en el cinquè 

aniversari del 17 d’agost a 

Barcelona. 

- Visita a Sanlúcar de Barrameda 

(Cadis) amb motiu del V centenari 

de la primera volta al món de 

Magallanes-Elcano, visita al Palacio 

Ducal de Medina Sidonia i Visita a la 

Església de Santo Domingo.  

- Article d’opinió publicat a la revista 

digital letras libres titulat “¿Ha 

renunciado la izquierda a la 

inteligencia?.  

- Article d’opinió publicat a La 

Vanguardia i a Infolibre. 

 

 

DRETS SOCIALS 

- Intervenció en nom del Grup 

Parlamentari en la compareixença 

del Consejo Española para la 

Defensa de la Discapacidad y la 

Dependencia (CEDDD). 

EXTERIORS 

- Assistència al Ucrania Fest, festival 

de la cultura ucraniana en 

Barcelona. 

- Reunió amb la fede.cat per tractar 

temes de desenvolupament i 

cooperació internacional. 

- Curs sobre la Unió Europea al CEI 

International Affairs, Barcelona. 

- Presentació de l’Informe final de la 

Missió d’Observació Electoral de la 

UE a Colòmbia. 

- Entrevista a El Espectador sobre 

l’Informe final de la Missió 

d’Observació Electoral de la UE a 

Colòmbia. 

- Reunió amb la Taula del Tercer 

Sector sobre el paper de les 

institucions europees. 

- Reunió al Congrés dels Diputats amb 

el ministre d’Exteriors d’Azerbayán.  

- Reunió al Congrés del Diputats amb 

el president de l’Assemblea 

Nacional de la República de Corea, 

Kim, Jin-Pyo. 

- Participació al III seminari d’alt nivell 

organitzat per FEuroamerica i 

Eurolat titulat “Ahora más que 

nunca, la Unión Europea y América 

Latina y el Caribe, dos socios 

estratégicos ¿Por qué la UE necesita 

esta alianza?” 



 

  

FEDERALISME - MILLORA DE L’AUTOGOVERN 

- Assistència i participació a la 

Jornada de Millora de l’Autogovern 

a Catalunya del PSC. 

- Assistència a la jornada de “Fer 

federalisme des dels Ajuntaments” 

organitzat per Esquerra Federal a 

Badalona. 

ECONOMIA 

- Reunió amb Multinacionals 

d’Espanya, per tractar la “Ley de 

Servicios de Atención a la Clientela”. 

- Reunió amb la CIDE (Asociación de 

Distribuidores de Energía Eléctrica),  

per tractar la “Ley de Servicios de 

Atención a la Clientela”. 

- Reunió amb Unió de Pagesos sobre 

l’Impacte de la Proposta de 

Reglament relatiu a l’ús 

sostenible  dels productes 

fitosanitaris al sector de l’arròs. 

- Reunió amb Conecta, associació de 

canals de TV temàtics, per tracta del 

Projecte de Llei de Serveis d'Atenció 

a la Clientela. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Assistència a la reunió estatal Núm. 

95 de Memoria Democrática y 

Laicidad a Ferraz (Madrid).  

- Acte de commemoració de les 

barricades a Parma de 1922, a la 

ciutat de Parma amb militants del 

PSC Barcelona. 

 

 

IGUALTAT 

- Inauguració IV jornada de Dones i 

lideratge de 5050 Gender 

Leadership.  

- Reunió amb la secretaria executiva 
de la Comissió Inter americana de 
Drets Humans, Tania Reneaum, per 
tractar la tasca de defensa dels drets 
humans a Iberoamericà que 
desenvolupa aquesta institució.  

- Participació a la sessió ‘llegim amb 
valors’ organitzada per la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes. 

- Publicació article “¿pornificar o 
educar?” a Catalunya Plural. 

- Publicació article titulat “intimidar” 
a eldiario.es. 

- Reunió del grup de treball per 
tractar temes d’igualtat. 

- Reunió amb Lourdes Muñoz per 
tractar el problema de les 
subvencions ICD. 

- Reunió amb Johana Heb per tractar 
temes de feminisme. 

- Assistència al lliurament de premi a 
l’ICAB. 

CULTURA 

- Presentació llibre Salvador Illa, “El 

año de la pandemia”. 

- Entrega Premis Sant Jordi PSC 

Barcelona.  

- Assistència 40 edició La Setmana del 

Llibre en Català. 

- Trobada al Festival de Salzburg 

(Àustria) amb el president Wolfgang 

Sobotka. 

- Assistència a l’acte de lliurament de 

la Medalla d’Honor del Parlament de 

Catalunya, en la categoria d’or, a la 

cantant Núria Feliu i Mestres i al 

cantautor Pau Riba Romeva, a títol 

pòstum, i als pedagogs Joaquim 



 

  

Arenas i Sampera i Margarida Muset 

i Adel. 

- Presentació HUB Digital a la 

Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

- Club de lectura a la Biblioteca de 

Vilassar de Mar. 

SALUT  

- Caminada pel Delta contra la Mort 

Súbdita, organitzada per la 

Federació Espanyola contra la Mort 

Súbdita.  

- Reunió amb la Fundació Luzón, per 

tractar la Proposició de Llei sobre 

ELA. 

- Reunió amb la Xarxa de col·lectius, 

moviments, organitzacions i 

persones implicades en la defensa 

de l’accés universal a la salut 

(REDER).  

- Reunió amb Asociación Cáncer 

Mestastásico, per tractar de l'accés 

a nous fàrmacs. 

- Reunió amb l’Associació d’Afectats 

de la Dermatitis Atòpica.  

- Assistència a la Presentació de les 

Beques d'Investigació sobre 

l’Alzheimer (Researchers 

Programme) de la Fundació Pasqual 

Maragall.  

- Reunió amb l’Observatori Legislatiu 

de Malalties rares. 

- Reunió amb l’Associació 

d’Alcoholisme Fetal, per tractar les 

necessitats del col·lectiu afectat. 

- Assistència a la XXIena Gala de 

Catalunya aixeca el Teló al Liceu de 

Barcelona. 

- Reunió amb Portaveu Arenys de 

Munt i Mataró. 

- Reunió amb Patronat Fundació FF. 

- Reunió amb Emili Rojo per parlar 

sobre salut mental. 

EDUCACIÓ  

- Visita a l’escola Sant Jordi de Pineda 

de Mar, amb motiu de l’inici de curs 

2022-2023 amb Salvador Illa. 

- Visita a l’institut Jaume Balmes de 

Barcelona, i atenció als mitjans. 

- Taula rodona sobre educació a 

Pineda de Mar, inici de curs polític 

de la Federació del Maresme. 

- Festa del cor, Castelldefels (escoles 

bressol municipals). 

- Acte d’inici de curs amb la Ministra 

d’Educació i FP del govern 

d’Espanya. 

- Visita de l’ICFO de la Ministra de 

Ciència. 

- Reunió amb Meritxell Ruiz, 

secretària general de l’escola 

concertada.  

- Reunions separades per tractar 

l’inici del curs escolar 2022-2023 

amb FAPAES, UGT, EDUCO, JSC, 

Regidors del PSC de Navàs, AFDA 

- Reunió amb el Grup de Treball de 

Formació Professional del PSC. 

- Reunió dels portaveus autonòmics 

d’educació del PSOE.  

- Reunió amb Smart School de Lleida.  

- Reunió amb Jordi Mateu de CAIEV. 

- Reunió amb Ramon Roqué, alcalde 

Sant Joan de les Abadesses.  

- Reunió amb la CEDSEI - Comissió 

d'Estudi sobre el Desplegament d'un 

Sistema Educatiu Inclusiu. 

- Entrevistes a diferents mitjans per 

tractar l’inici del curs escolar 2022-

2023 (RAC 1, SER Catalunya, La 



 

  

Vanguardia, Crónica Global, ACN 

(Catalan News). 

- Reunió amb PSC Nou Barris i 

l’associació babar per firmar un 

acord de col·laboració per millorar 

les capacitats d’aprenentatge de les 

nenes i els nens de famílies 

vulnerables. 

- Assistència a l'Homenatge a la Maria 

Luisa Serralta, fundadora de l'Escola 

d'Adults Freire de Verdún i 

Presidenta de l’Associació de Veïns i 

Veïnes de Verdún.
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