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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 

- Interpel·lació al Govern sobre 

l'accessibilitat al sistema públic de 

salut.  

- Defensa davant el Parlament la 

posició sobre la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre les 

prioritats del conseller de Salut. 

- Proposta de resolució sobre 

l'adopció de mesures per a millorar 

la qualitat de vida de les persones 

celíaques. 

 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

de Catalunya la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre 

l'accessibilitat al sistema públic de 

salut. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de 

professionals de pediatria al Vallès 

Occidental. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el motiu de la rescissió 

del contracte del Banc de Sang i 

Teixits amb l'empresa Servicios 

Sociosanitarios Generales 

Andalucía. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la limitació de l'accés a 

la triple teràpia conjunta per al 

tractament de la malaltia pulmonar 

obstructiva crònica. 

- Sol·licitud d'una còpia de l'expedient 

d'adjudicació del contracte per al 

servei de transport de pacients del 

Banc de Sang i Teixits a l'empresa 

Blue Mobility & Healthcare Services. 

- Sol·licitud d'una còpia dels resultats 

de l'enquesta feta a les famílies 

ateses per l'Equip d'Assessorament i 

Orientació Psicopedagògica de 

Sabadell Nord el juny del 2022. 

- Sol·licitud d'una còpia dels 

expedients sancionadors a 

l'empresa Servicios Sociosanitarios 

Generales Andalucía pel servei de 

transport de pacients del Banc de 

Sang i Teixits i de la resolució que 

rescindeix el contracte per al servei 

de transport de pacients del Banc de 

Sang i Teixits amb l'empresa 

Servicios Sociosanitarios Generales 

Andalucía. 



 

  

EDUCACIÓ 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre el 

procés de preinscripció i la 

planificació de l'oferta formativa de 

la formació professional el curs 

2022-2023. 

- Defensa posició davant el Ple del 

Parlament sobre la Proposició de llei 

d'implantació del programa 

trilingüe d'alternança de llengües i 

del programa de capacitació 

intensiva en llengua anglesa per a 

docents. 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple sobre l'estat de 

l'educació. 

- Proposta de resolució sobre la 

incorporació a escoles i instituts de 

personal acompanyant a infants 

amb diabetis mellitus de tipus 1 o 

diabetis mellitus insulinodependent 

- Proposta de resolució sobre la 

informació als pares, les mares i els 

tutors amb relació al currículum 

educatiu dels majors d'edat. 

- Proposta de resolució sobre la 

formació del cos docent per a donar 

una resposta educativa a l'alumnat 

amb trastorn de l'espectre autista. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació del Col·legi Oficial de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya 

davant la Comissió d'Educació 

perquè informi sobre la importància 

de la participació del Col·legi en els 

òrgans del Departament d'Educació. 

 

CCMA 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre els 

resultats del programa "Òpera 

Prima". 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre "La 

Marató de TV3" del 2022. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre l'ús de les xarxes 

socials per part dels professionals de 

TV3. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la implicació dels 

infants i els adolescents en la 

programació del Dia Mundial de la 

Infància. 

- Pregunta al director de Catalunya 

Ràdio a respondre oralment en 

comissió sobre els resultats del 

programa "Crims". 

IGUALTAT 

- Interpel·lació al Govern sobre les 

mesures per a combatre la violència 

masclista. 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre les mesures per a 

combatre la violència masclista. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la quantitat destinada a 

les entitats i els projectes 

subvencionats amb el Pacte d'Estat 



 

  

contra la violència de gènere el 2020 

i el 2021. 

- Proposta de resolució sobre 

l'acompanyament a mares que 

denuncien abusos sexuals de 

criatures i a dones que denuncien 

abusos sexuals. 

- Proposta de resolució sobre la 

creació d'un estatut de la dona rural 

- Proposta de resolució sobre la 

formació a les dones del món rural 

- Proposta de resolució sobre el 

millorament de les dades 

d'ocupació de les dones del món 

rural. 

- Proposta de resolució sobre la 

violència masclista contra les dones 

del món rural. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Mohammed Rommani, 

representant de l'Associació Al Jisr 

(El Pont), davant la Comissió 

d'Estudi sobre el Racisme 

Institucional i Estructural perquè 

informi sobre la tasca que duu a 

terme l'Associació. 

INTERIOR 

- Proposta de resolució sobre els 

robatoris a l'horta de Lleida. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'activitat de la unitat 

marítima del Cos de Mossos 

d'Esquadra del gener ençà. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la unitat canina del Cos 

de Mossos d'Esquadra. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els informes de les 

policies locals que es publiquen al 

web del Departament d'Interior. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació de la Federació 

d'Associacions de Bombers 

Voluntaris de Catalunya davant la 

Comissió d'Interior perquè informi 

sobre la situació de la Federació. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Sol·licitud d’informació de la 

Memòria d'actuacions del Memorial 

Democràtic del 2021.  

- Sol·licitud de compareixença de Pep 

Morella, president de la Federació 

d'Ateneus de Catalunya, davant la 

Comissió de Justícia perquè presenti 

l'estudi "L'espoli franquista dels 

ateneus catalans". 

- Proposta de resolució sobre la 

senyalització de les fosses del 

cementiri de Montcada i Reixac. 

- Proposta de resolució sobre la 

senyalització de les fosses del 

cementiri de Cerdanyola del Vallès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Assistència a l’acte públic amb 

Jaume Collboni com a candidat. 

- Assistència a l’ Acte polític amb en 

Salvador Illa i el portaveu socialista 

al Congrés i membre de l'Executiva 

Federal del PSOE, Patxi López. 

- Participació al debat polític a 

OpinaCat de 8tv. 

- Asistència al XXVI Congrés de la 

Internacional Socialista.  

- Assistència a l’acte homenatge  

“recordant en Jordi Marsal” amb els 

companys i les companyes del PSC 

Manresa. 

- Trobada amb els companys i les 

companyes del PSC Sant Andreu 

(Barcelona) a la seva tradicional 

arrosada. 

- Assistència al Consell nacional del 

PSC a Badalona per les candidatures 

a alcaldes i alcaldesses.  

- Trobada amb representants de 

Roma Political School a Barcelona al 

Parlament per tractar temes de 

política actual. 

-  Assistència al Dinar commemoratiu 

del Dia de Ceuta, organitzat per la 

Casa de Ceuta a Barcelona. 

- Assistència a l'acte de presentació 

del Colomí per la Germandat de 

Trabucaires, Gegantes i Grallers de 

Sant Andreu.  

- Participació a l’assemblea de Sants 

Montjuïc (Barcelona) per tractar 

temes d’actualitat política. 

- Trobada amb entitats del poble 

gitano. 

- Participació a la gala dels guardons 

Agipcat. 

- Trobada veïnal amb Jaume Collboni 

a Sant Martí. 

- Audiència institucional amb la 

Síndica d’Aran. 

- Assistència a l’acte titulat 

“L'extrema dreta avui a Europa, en 

el centenari de la Marxa sobre 

Roma” organitzat per l’Espai 

Assemblea de CCOO. 

- Xerrada – Col.loqui amb un grup 

d’estudiants de debat.org, per 

tractar l’actualitat política. 

DRETS SOCIALS 

- Assistència a les Jornades 

Internacionals sobre Soledat 

organitzades per l'Ajuntament de 

Barcelona.  

- Jornada sensellarisme femení 

(Fundació Assís).  

- Participació a l’acte sobre la pobresa 

organitzat per l’Ateneu Popular 

Cerdà. 

-  Reunió con Pensium, sobre 

propostes d'allotjament residencial 

a persones grans. 

- Jornada "Bases per a un nou model 

d'economia social a Catalunya" 

(Fundació Campalans). 

- Publicació article d’opinió a El 

Periódico sobre pobresa i 

pressupostos. 

- Article publicat al Diari de Girona 

sobre infància, desigualtat i 

pressupostos. 

- Article publicat a Endavant sobre 

sensellarisme. 



 

  

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Reunió amb Federalistes 

d’Esquerres, Portes Obertes del 

Catalanisme i en Salvador Illa.  

- Reunió amb la Fundació Ferrer i 

Guàrdia. 

- Assistència a les 44es Jornades de la 

Memòria Històrica organitzades per 

ADAR.   

- Reunió amb l’Ateneu de Memòria 

Popular i en Salvador Illa.  

- Reunió amb la Federació d’Ateneus 

de Catalunya. 

- Reunió amb Amical de Mauthausen. 

- Reunió amb el Director General de 

Memòria Democràtica. 

- Reunió amb l’entitat la Voz Ahogada 

per tractar la memòria democràtica 

en les arts escèniques. 

- Acte al Cementiri Municipal de Maià 

de Montcal (Girona) en record 

d’Ernest Lluch. 

- Reunió amb l’associació Irídia per 

tractar sobre la legislació de 

memòria democràtica. 

- Reunió amb la Fundació Cipriano 

García. 

- Reunió amb EUROM per tractar 

futures polítiques de memòria 

democràtica. 

- Reunió amb Catalunya Laica – 

Europa Laica.  

- Reunió amb Associació per l'Estudi 

del Patrimoni arqueològic i històric 

de les Terres de l'Ebre. 

EXTERIORS 

- Missió a Mèxic amb la Delegació del 

Grup S&D del Parlament Europeu 

- Participació a la COP27 a Egipte amb 

la Delegació del Parlament Europeu 

- Participació al Programa de Medi 

Ambient de Nacions Unides sobre el 

multilateralisme. 

- Intervenció a la sessió plenària de 

l’Assemblea Parlamentària de la 

OTAN. 

- VXI Reunió institucional Inter 

parlamentària Espanya- Mèxic. 

 

INFÀNCIA 

- Reunió amb advocats que 

representen a menors estrangers no 

acompanyats.  

- Participació a la Jornada d’UNICEF: 

Què funciona contra la pobresa? En 

el marc de la situació de pobresa 

infantil. 

- Visita al Casal dels Infants del Raval 

de Barcelona.  

- Jornada Unicef sobre Llei Orgànica 

de protecció integral a la infància i 

adolescència davant la violència 

UNIÓ EUROPEA 

- Reunió amb Eugeni Bregolat i Josep 

Ma Lloveras de Fundació catalunya 

Europa per tractar els reptes 

d'Europa en un nou context 

geopolític. 

- Reunió amb la Comissària de Drets 

Humans del Consell D’Europa.  

- Rebuda del grup de visita de la JSC al 

Parlament Europeu. 

- Intervenció al webinar del Grup S&D 

sobre la brúixola estratègica com 

l'exercici de llarga durada de la UE 

sobre seguretat i defensa.  



 

  

- Entrevista al Programa Aquí Parlem 

de TVE per parlar sobre l’actualitat 

política catalana i europea. 

- Entrevista als informatius 24H sobre 

la participació a la COP27. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre la situació dels Drets 

Humans a Egipte. 

- Reunió amb un diputat socialista 

eslovè del Parlament Europeu  per 

tractar la situació actual a la UE.   

HABITATGE 

- Reunió amb Amnistia Internacional 

España, per tractar el Projecte de 

Llei del Dret a l´Habitatge 

IGUALTAT 

- Acte amb motiu del Dia 

Internacional de l'eliminació de la 

violència contra les dones.  

- Reunió amb persones expertes del 

Parlament per tractar les esmenes 

presentades al document de Xarxa 

tranversal igualtat.  

- Reunió amb la Consellera d’Igualtat 

al Palau de Pedralbes pel 

Reconeixement a les entitat de 

dones.  

- Assistència a la clausura de la “X 

Cumbre de Mujeres Juristas ICAM”. 

- Reunió amb “She leader” per tractar 

temes relacionats amb les dones 

directives i emprenedores.  

- Xerrada sobre feminisme a 

l’Agrupació del PSC Mollet del 

Vallès. 

- Exposició feina feta sobre igualtat al 

Parlament de Catalunya a la seu del 

PSC Barcelona. 

- Reunions amb el grup de treball per 

tractar temes d’igualtat i la seva 

regulació. 

- Participació acte presentació Llei 

Integral per a la Igualtat de Tracte i 

la no discriminació amb Beatriz 

Carillo, Monica Silvana i Raúl 

Moreno. 

- Reunió amb Dones Servei Atenció 

Domiciliària i Salvador Illa per 

tractar les condicions treball SAD. 

- Presentació del llibre “La 

coeducación secuestrada” per Sílvia 

Carrasco. 

- Reunió amb Joana Amat, presidenta 

de Fidem per tractar temes 

d’igualtat i en especial sobre dones 

directives i emprenedores.  

- Reunió amb 50 a 50 Lideratge 

compartit. 

- Reunió amb Gaciela Atencio 

Feminicidio.net per tractar l’abolició 

de la prostitució.  

- Reunió amb Asodame, associació 

Dones emprenedores.  

- Entrevista sobre la llei “igualdad 

efectiva Hombres y mujeres” amb 

Imma Pastor, professora URV. 

- Reunió amb Rosa Ma fernández 

Lobby espanyol de dones per tractar 

l’abolició de la prostitució.  

- Reunió amb el Grup Equitat de 

gènere Parlament per tractar la 

Xarxa transversalitat de gènere.  

- Reunió amb Montse Pichot talent 

Senior.  

- Consell feminista PSC.  

- Reunió amb Carmen Domingo per 

tractar l’abolició de la prostitució.  

- Reunió amb Jordi Bosch per tractar 

temes de coeducació.  



 

  

- Reunió amb Miquel Salazar 

Síndicatura per tractar els Plecs 

condicions SAD 

- Assistència a l’acte del Govern al 

Palau de la Generalitat amb motiu 

del 25N. 

- Assistència a la manifestació del 

25N. 

- Reunió amb Sonia Guerra i Lidia 

Guinart per tractar temes d’igualtat. 

- Reunió amb Lidia Santos per revisar 

les lleis sobre igualtat.  

- Reunió amb Mercè Franquesa del 

Cercle d'economia per tractar sobre 

les dones directives i 

emprenedores. 

CULTURA 

- Reunió amb Fina Bassons a la 

biblioteca La Grua en el marc del 

Club lectura El fil invisible. 

- Assistència al Festival Empíric 

Literatura i ciència sobre el Diàleg 

entre escriptors i un científic. 

- Assistència a la Nit de l’edició sobre 

el Gremi editors i AELC. 

- Assistència al Club lectura a Rubí 

amb Associació Gent Gran Rubí. 

SALUT  

- Reunió amb Unió Catalana de 

Desenvolupament Infantil i Atenció 

Precoç 

- Visita al Casal dels infants. 

- Reunió amb la Federació de Salut 

Mental Catalunya. 

- Reunió amb SOS Pediatria – 

Sabadell. 

- Participació a la manifestació en 

defensa de la sanitat pública a 

Madrid. 

- Assistència als  Premis Diana 

Garrigosa de la Fundació Pascual 

Maragall. 

- Assistència a l’Acte 30 anys 

Associació contra l’Anorèxia i la 

Bulímia. 

- Reunió amb APECOP. 

- Assistència i participació a la 

Jornada del PSC Salut. 

- Visita a l’Hospital de Calella. 

- Visita a l’Hospital del Mar. 

- Assistència a 37a nit de l'edició. 

- Reunió amb l'Aliança de la 

Comunitat Europea de la Shisha 

(ESCA). 

- Reunió amb Amnistia Internacional, 

FOCAP i Marea Blanca. 

- Visita empresa IVascular. 

- Assistència a Fòrum Europa. Tribuna 

Catalunya amb en Jaume Collboni. 

- Reunió amb ADEC per tractar 

l’Endometriosi. 

- Reunió amb CSIF. 

- Reunió amb Associació Asperger 

Catalunya. 

- Assitència a les XXI Jonades de Salut 

Mental organitzades per 

l'Associació de Familiars de Malalts 

de Salut Mental de Nou Barris 

AFEM. 

-  Reunió amb Oftalmologic OMC, per 

tractar sobre l'intrusisme 

professional. 

- Assistència a la troada "Dia Mundial 

One Health". Redimensionando el 

ámbito de la Salud Pública a través 

de una visión multidisciplinar y 

estratégica", organtizat per la 

Plataforma One Health. 

-  Assistència al "VII Congreso 

Nacional contra la Muerte Súbita" 



 

  

organitzat per la Fundació Quaes i 

l'Asociación Española contra la 

Muerte Súbita. 

- Intervenció, en nom del Grup 

Parlamentari Socialista, en la 

Comissió de Pressupostos del 

Congrés dels Diputats, en defensa 

del Pressupost de Sanitat. 

EDUCACIÓ  

- Reunió amb Rodri Plaza, de CCOO 

Baix Llobregat. 

- Assistència a la inaguració de la Fira 

de l'Ocupació, a la Fira de Barcelona. 

9 de novembre de 2022. 

- Jornada Formació Professional de 

CCOO al municipi de Cornellà. 

- Reunió amb el Collegi de docents i 

professionals de la Cultura. 

- Reunió amb Plataforma per una 

Escola Inclusiva al Garraf. 

- Reunió amb 

EMIPAC  (ensenyaments artístics 

privats). 

- Reunió amb el Candidat del PSC de 

Martorell per tractar temes 

d’educació. 

- Reunió amb la Consellera Comarcal 

d’Educació del Baix Penedès. 

- Reunió amb representants de la 

Junta Permanent de Direccions de 

Centres Educatius (Girona). 

- Reunió amb FAPEL (AMPES de 

l’escola concertada)  

- Visita i reunió amb l’equip directiu 

de l’Escola del Treball de Barcelona, 

amb en Salvador Illa i en Jaume 

Collboni. 

- Visita i reunió amb la direcció de 

l’Institut Sunsi Mora de Canet de 

Mar i la regidora i candidata a 

l’Ajuntament del PSC, Maria Gómez. 

- Reunió amb la Candidata del PSC a 

l’Ajuntament de Cabrils (Maresme) 

- Reunió amb el Sr. Antoni 

Domènech, representant del Collegi 

de Doctors i Llicenciats. 

- Reunió amb l’Associació de 

professors i de professores de 

formació professional RED PT FP. 

- Reunió amb Patronals de l’escola 

concertada, amb en Salvador Illa. 

- Reunió amb Meritxell Ruiz 

- Reunió amb Xavier Martínez 

Celorrio. 

- Reunió del grup de treball del PSC 

Educació. 

- Reunió del grup de governança 

educativa – PSC. 

- Participació al programa Pla B, 

tertúlia Ràdio 4. 

- Reunió amb el primer secretari PSC 

Baix Llobregat. 

- Reunió amb l’Escola Sant Jordi de 

Mollet del Vallès. 

- Reunió amb en Xavier Prats. 

- Acte JSC BCN – educació. 

- Reunió amb les Direccions centres 

educatius públics de l’Hospitalet. 
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