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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 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre l'accessibilitat al 

sistema públic de salut 

- Pregunta al Govern a respondre 

oralment en el Ple sobre la salut 

mental i les addiccions.  

- Interpel·lació al Govern sobre la 

sostenibilitat del sistema sanitari. 

- Proposta de resolució sobre el 

servei de pediatria a Sant Feliu de 

Codines. 

- Intervenció en nom del Grup 

Parlamentari a la compareixença de 

la Junta Directiva de la Federació 

Espanyola de Diabetis, a la Comissió 

de Sanitat i Consum del Congrés dels 

Diputats. 

- Proposta de resolució sobre la 

reobertura del servei d'urgències 

nocturnes del CAP Montcada i 

Reixac. 

- Proposta de resolució sobre el 

garantiment del servei d'atenció 

pediàtrica als centres d'atenció 

primària de Sabadell. 

- Proposta de resolució sobre la 

necessitat de disposar d'un telèfon 

gratuït de prevenció del suïcidi. 

- Proposta de resolució sobre 

l'alimentació dels infants amb 

malaltia celíaca. 

- Proposta de resolució sobre 

l'atenció a la salut sexual i 

reproductiva al Baix Llobregat 

- Proposta de resolució sobre 

l'atenció sanitària d'urgències al 

Masnou. 

- Proposta de resolució sobre 

l'endometriosi. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el calendari de les 

actuacions previstes a diversos 

dispositius assistencials d'atenció 

primària de Girona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de 

professionals del CAP Chafarinas, de 

Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de 

professionals del CAP Zona Nord, de 

Barcelona. 



 

  

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el servei d'atenció a la 

salut sexual i reproductiva del Baix 

Llobregat. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els motius pels quals els 

infermers dels equips d'atenció 

primària i d'assistència pública 

domiciliària tenen un sou inferior al 

dels diplomats sanitaris afectats per 

la integració d'especialitats. 

- Sol·licitud d'una còpia dels convenis 

entre el Departament de Salut i 

l'Ajuntament de Girona amb relació 

al desplegament d'actuacions en 

diversos dispositius assistencials 

d'atenció primària. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Pilar Pérez Bautista, presidenta de 

l'Associació Asperger de Catalunya, 

davant la Comissió de Salut perquè 

informi sobre les situació de les 

persones amb diagnòstic de 

trastorn de l'espectre autista i llurs 

famílies. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Sílvia Carrasco Pons, presidenta de 

Feministes de Catalunya, davant la 

Comissió de Salut perquè exposi 

l'informe "D'homes adults a nenes 

adolescents. Canvis, tendències i 

interrogants sobre la població atesa 

pel Servei de Trànsit del 2012 al 

2020". 

MEDI AMBIENT 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre els compromisos de 

la COP26. 

 

EDUCACIÓ 

- Moció subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre el Servei d'Educació de 

Catalunya. 

- Interpel·lació al Govern sobre les 

perspectives en matèria educativa. 

- Moció subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre les perspectives en 

matèria educativa. 

- Proposta de resolució sobre el 

millorament de l'Institut Ribot i Serra, 

de Sabadell. 

- Proposta de resolució sobre l'atenció 

educativa als alumnes amb altes 

capacitats. 

- Proposta de resolució sobre l'encàrrec 

de gestió a les cambres oficials de 

comerç, indústria, serveis i navegació 

de Girona per a assumir les tasques de 

prospectors de la formació professional 

dual. 

- Proposta de resolució sobre 

acreditacions professionals. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'evolució del nombre 

d'aules d'acollida del 2010 ençà. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'evolució del nombre 

d'escoles de música de titularitat 

privada autoritzades del 2010 ençà. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'evolució dels alumnes 

amb necessitats específiques de suport 

educatiu del 2010 ençà. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d'alumnes i de 

grups que acollirà el centre de formació 

professional integrada de Martorell 

(Baix Llobregat) el curs 2023-2024. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les mesures per a afrontar 



 

  

en l'àmbit educatiu els trastorns de la 

conducta alimentària. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la redistribució de les hores 

de monitoratge per a l'alumnat de 

primària i secundària amb necessitats 

educatives especials. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el seguiment i el resultat del 

procés ordinari de preinscripció als 

cicles formatius de grau mitjà i de grau 

superior. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d'infants que no 

han passat de segon a tercer d'educació 

infantil el curs 2022-2023 i els motius 

pels quals no ho han pogut fer. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la partida destinada a 

l'acreditació de qualificacions 

professionals dels pressupostos del 

2018 al 2022. 

CCMA 

- Pregunta a la presidenta del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre la compra 

dels drets d'emissió de la sèrie "La 

sagrada família" de David Trueba. 

- Pregunta a la presidenta del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre l'aposta per 

la ficció en la nova etapa de la 

Corporació. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre l'ús de les xarxes socials 

pels professionals de TV3. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre el Pla estratègic i la 

recuperació de públic. 

- Pregunta al director de Catalunya Ràdio 

a respondre oralment en comissió 

sobre els resultats del programa 

"Crims". 

- Pregunta al director de Catalunya Ràdio 

a respondre oralment en comissió 

sobre els resultats d'audiència de 

l'Estudi general de mitjans del 

desembre. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la programació de 

Nadal. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre les veus d'especialistes i 

l'equilibri informatiu a la televisió. 

- Pregunta al director de Catalunya Ràdio 

a respondre oralment en comissió 

sobre els pòdcasts de l'emissora. 

- Pregunta al director de Catalunya Ràdio 

a respondre oralment en comissió 

sobre les tertúlies i les veus 

d'especialistes a la ràdio. 

IGUALTAT 

- Defensa davant el Ple del Parlament la 

posició sobre la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre 

l'abordatge de les violències sexuals. 

- Defensa davant el Ple del Parlament la 

posició sobre la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre el 

desplegament de la Llei 17/2020, de 

modificació de la Llei 5/2008, del dret 

de les dones a erradicar la violència 

masclista. 



 

  

- Defensa davant el Ple del Parlament la 

posició sobre la moció subsegüent de 

l’auge de la judeofòbia a les institucions 

catalanes. 

- Defensa davant el Ple del Parlament la 

posició sobre la Moció subsegüent a la 

interpel·lació al Govern sobre el 

programa Coeduca't. 

- Proposta de resolució sobre la creació 

d'un directori de serveis per a les dones. 

- Proposta de resolució sobre la reserva 

de places de l'Administració per a dones 

que siguin caps de família 

monoparental. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'autoria del Protocol marc 

per una intervenció amb diligència 

deguda en situacions de violències 

masclistes. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la data prevista per a posar 

en marxa un nou pla estratègic de 

polítiques d'igualtat de gènere. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les línies de subvenció a 

càrrec del fons del Pacte d'estat contra 

la violència de gènere convocades per la 

Generalitat del 2018 al 2022. 

- Sol·licitud de compareixença de Maria 

Teixidor, presidenta de la Comissió 

Dona i Empresa de Pimec, davant la 

Comissió d'Igualtat i Feminismes 

perquè informi sobre les conclusions de 

l'estudi "L'aportació de la dona a 

l'economia". 

- Sol·licitud de compareixença d'Elisabet 

Bach, presidenta de Pimec Autònoms, 

davant la Comissió d'Igualtat i 

Feminismes perquè informi sobre les 

conclusions de l'estudi "Dona i 

autoocupació a Espanya. Perspectiva de 

gènere i mesures per a la seva 

incorporació". 

- Sol·licitud de compareixença de Carmen 

Valls i Llobet, metgessa especialista en 

endocrinologia i perspectiva de gènere, 

davant la Comissió d'Igualtat i 

Feminismes perquè informi sobre les 

polítiques que poden millorar la salut de 

les dones. 

EXTERIORS 

- Defensa davant la Comissió 

d’Exteriors del Parlament la 

Proposta de resolució sobre les 

protestes populars a l'Iran. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Gerard Amirian, Mahsa Safavi i 

Anahita Nasirossadat Salami, 

membres de la Campanya per la 

Llibertat dels Presos Polítics a l'Iran, 

davant la Comissió d'Acció Exterior, 

Unió Europea i Cooperació perquè 

presentin el document "Iran: 

situació crítica de drets humans" 

- Proposta de resolució sobre la 

situació política a Tunísia. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre el conflicte entre 

Israel i Palestina. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre la resposta del règim 

iraní a les protestes i execucions a 

l’Irán. 

- Intervenció al Ple del Parlament 

Europeu sobre “el full de ruta 2023” 

cap a una associació UE-Amèrica 

Llatina més forta”. 

 

 



 

  

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. 

PARLAMENT 

- Defensa posició GPS sobre el Decret 

llei 13/2022, del 25 d'octubre, de 

concessió d'un suplement de crèdit 

als pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya per al 2022. 

INFÀNCIA 

- Sol·licitud de compareixença 

d'Albert Parés Casanova (associació 

Noves Vies), a la Comissió de la 

Infància perquè informi sobre la els 

joves tutelats quan assoleixen la 

majoria d'edat. 

 

 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Defensa davant el Ple del Parlament 

la posició sobre la moció subsegüent 

a la interpel·lació al Govern sobre les 

polítiques en matèria de memòria 

històrica. 

- Proposta de resolució sobre el 

projecte Casa Walter Benjamin i les 

actuacions de memòria 

democràtica a Portbou. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de fer alguna 

aportació econòmica al projecte de 

la Casa Walter Benjamin, a Portbou 

(Alt Empordà), el 2023. 

INFRAESTRUCTURES 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la denegació de 

subvencionar el projecte de 

millorament de la mobilitat segura i 

sostenible de l'Ajuntament de Valls 

(Alt Camp) del programa del Servei 

Català de Trànsit. 

JUSTÍCIA 

- Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre el garantiment dels 

drets polítics i civils davant la 

reforma prevista del tipus penal de 

desordres públics agreujats 

 

 

 

 



 

  

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Assistència a l’acte per les 

municipals amb Pedro Sànchez, 

Lluïsa Moret, Jaume Collboni i 

Salvador Illa.  

- Entrevista a TV3 per parlar sobre 

l’actualitat política europea. 

- Participació a l’acte “Valls reptes i 

oportunitats amb Rosa Maria 

Ibarra” a Valls. 

- Conversa amb Jaume Collboni. La 

ciutat metropolitana: progrés i 

futur. 

- Acte de commemoració dels 90 anys 

del Parlament de Catalunya. 

- Fotografia institucional d'Enric 

Argullol i Murgadas, primer rector 

de la UPF (1990-2001). 

- Ofrena floral a la tomba del 

president Francesc Macià. 

- Medalla d'Or Jaume Sisa. 

- Participació com invitada amb 

Gerardo Pisarello al dinar tertúlia 

que organitzava el Grup Pomarada.  

- Visita Agrupació PSC Martorell. 

- Reunió amb Cap de Llista de El 

Masnou. 

- Tres Tombs Sant Andreu. 

- Sortida del Govern Alternatiu a 

Cardona. 

- Participació a la Jornada de Portes 

Obertes del Congrés dels Diputats.  

- Assistència a l’acte institucional del 

Congrés dels Diputats amb motiu 

del dia de la Constitució.  

SALUT  

- Reunió amb SEM-UGT. 

- Participació a l’Acte en memòria 

d’Ernest Lluch: “Ernest Lluch al 

sistema de salut del S.XXI. 

- Reunió amb CCOO. 

- Reunió amb l’Associació DMD (Dret 

a Morir Dignament). 

- Reunió amb Portaveu salut PSC Sant 

Feliu de Codines i registre 

d’iniciativa. 

- Sopar solidari de l’obra social del 

Hospital HM Nens.  

- Reunió amb Portaveu salut PSC 

Montcada i registre d’iniciativa. 

- Reunió amb Dexcom. 

- Reunió amb UGT. 

- Reunió amb Metges de Catalunya  

- Visita Laboratoris Esteve amb 

Salvador Illa. 

- Reunió amb GAEM (Esclerosi 

múltiple). 

- Reunió amb SANOFI. 

- Reunió amb Associació Contra 

l’Anorèxia i la Bulímia. 

- Participació a la Taula "Posibilidades 

de Regulación" de la Jornada sobre 

Nuevos Productos de Tabaco y 

Nicotina, organitzada pel Ministeri 

de Sanitat i ENSP a l’Hospital Clínic 

San Carlos de Madrid.  

DRETS SOCIALS 

- Acte solidari amb l’entitat de pàdel 

adaptat amb infants amb 

discapacitat psíquica. 

- Sopar solidari d’entitats socials.  

- Publicació article d’opinió a Crónica 

Global sobre combatre la fam.  



 

  

- Ponent a l’acte sobre la pobresa al 

PSC Eixample.  

EDUCACIÓ  

- Reunió sobre el Pacte per la Llengua.  

- Reunió amb els sindicats de 

l’educació.  

- Reunions amb persones 

representants de la comunitat 

educativa per tractar els 

pressupostos envers aquesta 

matèria. 

- Acte de CCOO sobre la ILP del 6% 

d’inversió en educació 

- Reunió amb CEDSEI. 

- Reunió amb Caviga. 

- Reunions amb USTEC per tractar 

temes de l’FP. 

- Reunió de seguiment del pacte 

contra la segregació 

- Reunió amb el Sr. Xavier Martínez 

Celorrio 
- Reunió amb el Sr. Pepe Domingo, de 

l’AEB. 

- Jornada de reflexió sobre l’educació 

afectiva sexual. 

- Reunió amb el PSC Barcelonès Nord: 
regidors/es i assessors d’educació. 

- Reunió amb el director de l’Agència 

Pública de FPCAT per tractar les 

polítiques públiques en FP. 

- Vista als centres El Llindar i El 
Repartidor, Cornellà i L’Hospitalet 

del Llobregat. 

- Visita a Tarragona. Reunió amb UGT, 

amb direccions de centres 

educatius, visita escola Joan XXIII i 
amb executiva PSC TGNA. 

- Presentació de l’informe sobre 

governança educativa pel Govern 

Alternatiu de Catalunya. 

- Participació a Ràdio Castelldefels 

per tractar temes d’educació.  

- Reunió amb la Fundació Bofill.  

- Reunió amb ISTEA. 

- Reunió amb direccions de centres 

educatius de L’Hospitalet de 

Llobregat. 

- Reunions i visites a regidors i 

regidores d’educació del PSC Vallès 

Oest.  

- Reunió amb l’AFA Paco Candel de 

L’Hospitalet de Llobregat.  

- Reunió amb l’AFA Els Pins de 

Castelldefels.  

- Entrevistes a diversos mitjans per 

tractar les polítiques d’educació: 

Ràdio 4, Pla B i Ràdio Castelldefels. 

- Reunions per tractar els 

pressupostos de la Generalitat 2023 

en relació a temes educatius.  

- Reunions amb el Grup de Treball 

d’Educació del PSC i sobre 

governança educativa.  

- Presentació Estudi d’Inserció laboral 

dels ensenyaments professionals 

2022. 

CCMA 

- Acte de presentació del Pla 

estratègic de la CCMA. 

IGUALTAT 

- Reunió amb Sílvia Carrasco de 

Feministes de Catalunya per tractar 

la teoria del canvi per entendre el 

document de llei d’igualtat del 

Govern de la Generalitat.  

- Reunió amb Professora Externa UPF 

per tractar la formació en 

perspectiva de gènere.  

- Reunió Pla de treball grup equitat 

gènere. 



 

  

- Reunió amb Ewa Widlak presidenta 

comitè nacional de ONU Dones 

Espanya per tractar la situació de 

dones directives i emprenedores. 

- Reunió amb Cris Zapatero 

Professora UAM, per tractar el 

funcionament d’igualtat al 

Parlament.  

- Reunió amb Esther Nin Directora 

Internacional Banc Sabadell.  

- Reunió del Grup Equitat de gènere 

Parlament per tractar la xarxa de 

transversalitat de gènere. 

- Reunió amb Associació Drets 

sexuals i reproductius per tractar el 

protocol d’obstètrica i ginecològica. 

- Reunió amb José Luis Noguera per 

tractar l’estatut de les dones rurals. 

- Presentació Informe Dones 

directives i emprenedores al GAC. 

- Reunió amb Aida Fuentes i 

Associacions dones Astúries sobre la 

Conferència envellir activament 

amb dignitat. 

- Reunió amb Women in Global 

Health per presentar l’organització i 

taules sobre salut dones. 

- Reunió amb Nuria Viñas per tractar 

la situació de les dones directives i 

emprenedores. 

- Reunió amb Argelia Queralt per 

tractar la llei d'igualtat efectiva 

dones i homes. 

- Reunió amb Nuria Viñas i Ma 

Eugènia Bretones sobre la situació 

del Consell Nacional de les Dones de 

Catalunya. 

- Reunió amb la Federació Escoles 

Cristianes de Catalunya per tractar 

temes de coeducació. 

- Formació sobre el protocol contra 

l'assetjament sexual a la seu del PSC 

Barcelona.  

- Cloenda Commemoració any 

Natividad Yarza. 

- Reunió amb Ana de Miguel sobre la 

vindicació de la Igualtat.  

- Reunió amb professores IES Badajoz 

sobre educació afectivo-sexual. 

- Reunió amb Fademur sobre la 

situació de les dones al mon rural. 

- Reunió amb Dones PSC Lleida.  

- Manifestació suport dones 

iranianes. 

- Reunió Grup de Treball 

d’antiracisme PSC.  

- Reunió amb Dones periodistes.  

- Reunió amb Federació Cooperatives 

agràries sobre la situació de les 

Dones al Món rural. 

- Acte d’en Salvador Macip i Francesc 

Torralba sobre “Què ens fa 

humans?”. 

- Conferència: “Las mujeres mayores 

tenemos derechos” organitzat per 

UGT Catalunya. 

- Reunió amb Mary Nash de l’ Institut 

Ciències polítiques i Socials pel 

reclam de veu i vot.  

- Intergrup de Drets Sexuals i 

Reproductius al Parlament.  

EXTERIORS I UE  

- Reunió amb polítics de Gambia. 

- Article “El moment de rellançar les 

relacions UE-Llatinoamèrica” a 

l’Endavant! 

- Firma de la Declaració conjunta 

sobre l'assalt il·legal a les 

institucions democràtiques al Brasil. 



 

  

- Participació en el seminari: El 

naixement de l'Europa geopolítica 

en un món convuls. 

- Intervenció al programa El Matí de 

Ràdio Estel per parlar sobre la 

cimera hispano-francesa. 

HABITATGE 

- Reunió amb UGT i CCOO, sobre la 

Ley del Derecho a la Vivienda.  

EMPRESA I TREBALL 

- Participació a la concentració de 

recolzament a les reivindicacions de 

les ‘kellys’ pels drets laborals.  

ECONOMIA 

- Visita a Barcelona d’Irene Tinagli, del 

Partito Democratico, on ha visitat el 

Cercle d’Economia, entre altres. 

- Trobada a Estrasburg amb 

Barcelona Comerç per la 

presentació al Ple del Parlament 

Europeu de la proposta de la 

Capitalitat Europea del Comerç de 

Proximitat. 

- Reunió amb l’Institut Agrícola Català 

sobre l’estratègia forestal a 

Catalunya. 

JUSTÍCIA 

- Audiència amb degans del Consell 

de Col·legis d'Advocats de Catalunya 

al Parlament. 

- Reunió amb el Col·legi de 

Registradors de la Propietat i 

Mercantils d’Espanya, sobre la 

Directiva de la UE en matèria 

d'actuacions notarials i registrals.  

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Assistència a l’acte institucional en 

memòria de les víctimes de 

l'Holocaust al Parlament de 

Catalunya. 

- Reunió amb el Director General de 

Memòria Democràtica del 

Departament de Justícia, Drets i 

Memòria. 

- Acte Homenatge a Lluís Maria de 

Puig i Olivé, a Girona.  

- Reunió amb l’Associació ADAR. 

- Visita territorial a Portbou per 

tractar temes de memòria 

democràtica al territori.  

- Participació a la presentació de 

‘Memòria Democràtica’ de Carlos 

Jiménez Villarejo a la Fiscalia 

General de l’Estat (Madrid).  

CULTURA 

- Assistència als premis Onda 2022. 

- Presentació del llibre Gaspar 

Llamazares "Del sueño democrático 

a la pesadilla populista" per Miquel 

Iceta. 

- Assistència als Premis literaris Santa 

Llúcia al TNC. 

- Reunió amb I Arretxe, M Ayats, JM 

Vall per tractar el pla del llibre i la 

lectura al Parlament.  

- Assistència al Premi Nadal. 

- Reunió amb l’Associació Escrivim 

per tractar el Pla del llibre i la 

lectura. 

- Assistència a la celebració del 40è 

aniversari de l'Arxiu Històric de Nou 

Barris. 

- Gala Premis Gaudí. 



 

  

- Assistència a l’Acadèmia del Cinema 

al MNAC 

- Reunions amb el Grup consultiu de 

Cultura per planificar les línies de 

treball. 
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