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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 la sostenibilitat del 

sistema sanitari. 

- Defensa posició del GPS al Ple del 

Parlament de Catalunya sobre la 

Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre la decadència del 

sistema sanitari. 

- Defensa davant la Comissió de Salut 

del Parlament de Catalunya la 

posició del PSC sobre els 

pressupostos de la Generalitat.  

- Intervenció al Ple del Congrés dels 

Diputats per defensar la posició del 

PSOE sobre la PNL de foment de 

donacions de medul·la òssia. 

- Intervenció a la Comissió de Sanitat 

del Congrés dels Diputats per 

defensar la iniciativa socialista que 

impulsa l’accés al registre civil en els 

casos de mort perinatal. 

- Proposta de resolució sobre el 

consultori de Santa Susanna. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el trasllat de 

professionals d'infermeria i els 

canvis d'especialitat arran de 

l'adjudicació de places per als que 

van aprovar les oposicions el 2018. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la fase en què es troben 

els treballs dels grups que formen 

part del Fòrum de Diàleg 

Professional del Departament de 

Salut. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de convocar 

un concurs internacional per a 

cobrir la plaça de director de 

l'Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya. 

- Sol·licitud d'una còpia del document 

sobre la posada en marxa de 

l'estratègia de transformació i reforç 

de l'atenció primària i comunitària 

en l'àmbit del sistema sanitari 

integral d'utilització pública de 

Catalunya. 

EDUCACIÓ 

- Defensa davant la Comissió 

d’Educació del Parlament de 



 

  

Catalunya la posició del PSC sobre 

els pressupostos de la Generalitat.  

- Proposta de resolució sobre la 

construcció d'un institut escola a 

Lloret de Mar. 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció d'un institut escola a 

Palamós. 

- Proposta de resolució sobre la 

incorporació de professors associats 

per a cobrir les baixes de cobertura 

difícil en la formació professional. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'atorgament avançat 

de subvencions per a les activitats 

dels centres educatius el primer 

trimestre del curs 2023-2024 i la 

concessió de bestretes. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'execució 

pressupostària del Departament 

d'Educació el 2022. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el motiu pel qual els 

alumnes de l'Escola Camp Joliu, de 

l'Arboç (Baix Penedès), reben ajuts 

de menjador i de transport. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el cost de diversos 

conceptes a les escoles Paco Candel 

i Pompeu Fabra, de l'Hospitalet de 

Llobregat (Barcelonès). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la revisió del sistema de 

classificació de la complexitat dels 

centres educatius i els criteris 

d'assignació de recursos. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el servei tècnic ofert als 

centres educatius per al 

desplegament de l'estratègia i 

l'equipament digitals. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la demanda 

d'inscripcions al màster universitari 

en Formació de Professorat 

d'Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyament d'Idiomes el curs 

2022-2023. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'existència d'algun 

programa al Departament 

d'Educació per a impulsar el model 

d'escola de famílies o fomentar la 

formació de mares i pares. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la gestió del 

Departament d'Educació amb 

relació a la substitució del professor 

de matemàtiques aplicades a les 

ciències socials de l'Institut Antoni 

Torroja, de Cervera (Segarra). 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'existència d'algun 

programa del Departament 

d'Educació per a impulsar el model 

d'escola de famílies o fomentar la 

formació de mares i pares. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre d'informàtics 

del Departament d'Educació per a 

assessorar els centres educatius. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el resultat de les proves 

de competències bàsiques del 2022 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el coneixement que 

tenen els centres de secundària del 

resultat de les proves d'accés a la 

universitat dels alumnes. 



 

  

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la operativitat del 

Programa de benestar emocional 

"Benestar per estar bé". 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió de 

desplegament de la formació 

professional bàsica. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió d'incorporar 

algun mecanisme normatiu perquè 

les administracions locals tinguin 

accés a les dades d'abandonament 

escolar prematur. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nombre de professors 

d'informàtica que s'han acollit a 

l'ampliació de la dedicació lectiva a 

canvi d'un complement retributiu 

des del novembre del 2022. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la situació de l'Institut 

d'Aran. 

- Sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió d'Educació amb el 

conseller d'Educació sobre 

l'avaluació de l'inici del curs escolar 

2022-2023. 

CCMA 

- Pregunta a la presidenta del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre l'acord 

dels pressupostos i el finançament 

de la Corporació. 

- 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 a Barcelona. 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre l'emissió del 

documental "Negrers. La Catalunya 

esclavista". 

- Pregunta al director de Televisió de 

Catalunya a respondre oralment en 

comissió sobre la programació 

relativa al Dia Internacional de les 

Dones i la presència de dones a la 

televisió pública. 

- Pregunta al director de Catalunya 

Ràdio a respondre oralment en 

comissió sobre la programació 

relativa al Dia Internacional de les 

Dones i la presència de dones a la 

ràdio pública. 

- Sol·licitud de compareixença del 

director de l'Agència Catalana de 

Notícies davant la Comissió de 

Control de l'Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè informi sobre la 

possible integració de l'ens a la 

Corporació. 

- Sol·licitud de compareixença d'una 

representació del Comitè d'Empresa 

de l'Agència Catalana de Notícies 

davant la Comissió de Control de 

l'Actuació de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals perquè 

informi sobre la possible integració 

de l'ens a la Corporació. 

IGUALTAT 

- Defensa davant la Comissió 

d’Igualtat i Feminismes del 

Parlament de Catalunya la posició 



 

  

del PSC sobre els pressupostos de la 

Generalitat.  

- Proposta de resolució sobre 

l'obertura d'un servei d'intervenció 

especialitzada a les comarques 

interiors de Girona. 

- Proposta de resolució sobre els 

matrimonis forçats. 

- Proposta de resolució sobre la 

violència masclista en les dones 

migrades. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l'aprovació del Pla 

d'igualtat de gènere i la feminització 

del Cos de Bombers de la 

Generalitat. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les entitats i les 

empreses que fan la formació en 

coeducació al professorat. 

- Sol·licitud de compareixença de 

Núria Viñas i Iolanda Piedra, 

membres del Grup de Dones, 

Empresa i Economia del Consell 

Nacional de les Dones de Catalunya, 

davant la Comissió d'Igualtat i 

Feminismes perquè informin sobre 

la situació de les dones 

emprenedores. 

- Sol·licitud de compareixença de Lola 

Sánchez Tudurí i Maria Eugènia 

Bretones, coordinadores de grups 

de treball del Consell Nacional de les 

Dones de Catalunya, davant la 

Comissió d'Igualtat i Feminismes 

perquè informin sobre la necessitat 

d'autonomia de l'Institut Català de 

les Dones. 

 

 

MILLORA DE L’AUTOGOVERN – FEDERALISME 

- 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. 

EXTERIORS 

- Proposta de resolució sobre el risc 

d’una annexió de Cisjordània per 

part d’Israel. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la preparació i 

l'aprovació del pla que substituirà el 

Pla estratègic d'acció exterior i de 

relacions amb la Unió Europea 

2019-2022. 

- Sol·licitud d'una còpia de la 

memòria anual del compliment del 

Pla estratègic d'acció exterior i de 

relacions amb la Unió Europea del 

2019 al 2022. 

INTERIOR 

- Proposta de resolució sobre la 

construcció d'una comissaria a 

Cassà de la Selva.  

- Proposta de resolució sobre 

l'increment de metges de vigilància 

de la salut del Departament 

d'Interior. 

- Proposta de resolució sobre la 

formació i les condicions tècniques 

dels controladors de trànsit en 

matèries perilloses del Cos de 

Mossos d'Esquadra. 

- Proposta de resolució sobre el 

trasllat de l'Àrea de Brigada Mòbil a 

Barcelona. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les intervencions del 



 

  

Cos de Bombers de la Generalitat i 

els bombers voluntaris dels darrers 

cinc anys. 

- Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la mitjana de patrulles 

nocturnes a Barcelona del 2016 al 

2022. 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Defensa posició del GPS al Ple del 

Parlament de Catalunya sobre la 

Moció subsegüent a la interpel·lació 

al Govern sobre les polítiques de 

memòria democràtica. 

- Preguntes al Govern a respondre 

per escrit sobre el tancament del 

Centre d'Interpretació de la Mina 

Linda Mariquita, del Molar (Priorat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  ACTIVITATS POLÍTIQUES DE LES 

I ELS ELECTES DEL PSC BARCELONA 

ACTUALITAT POLÍTICA 

- Assistència  a la presentació del 

candidat a l’alcaldia a Les Planes 

d'Hostoles.  

- Acte de presentació del Projecte de 

llei de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 

2023. 

- Acte de presentació ‘Bo per 

Barcelona’. 

- Assistència a Capella Ardent Josep 

Maria Espinàs. 

- Assistència a la Fira de la Candelera 

de Molins de Rei. 

- Entrevista a rne amb motiu del dia 

mundial de la ràdio.  

- Assistència a la presa de possessió 

de Núria Carmona com a regidora a 

l’Ajuntament de Barcelona.  

- Consell Nacional del PSC.  

- Carpes PSC Castelldefels.  

- Trobada amb veïns i veïnes a Sant 

Martí amb Jaume Collboni. 

- Tertúlia al Pla B de Ràdio 4 per 

tractar l’actualitat política.   

- Visita al Parlament amb companys i 

companyes del PSC Terrassa. 

- Participació a l’acte institucional de 

commemoració del 40è aniversari 

de l’Estatut d’Autonomia 

d’Extremadura.  

- Assistència a la celebració de l’Any 

Nou Xinés, organitzat per l'Eix Nou 

Barris. 

 

 

 



 

  

SALUT  

- Audiència amb les persones 

responsables del Banc de Sang i 

Teixits, amb el conseller de Salut. 

- Trobada amb els companys i les 

companyes del PSC de Santa 

Susanna per registrar una PR sobre 

el seu consultori. 

- Publicació de l’article ‘les llistes 

d’espera en Salut’ a l’Endavant. 

- Reunió amb el Col·legi de Metges de 

Tarragona. 

- Reunió amb SANOFI. 

- Reunió amb Unió Catalana 

d’Hospitals i Consorci Sanitari i 

Social.  

- Reunió amb Glòria Jodar, degana del 

Consell de Col·legis d’Infermeres i 

Infermers de Catalunya. 

- Xerrada sobre la bretxa de gènere 

en salut al Centre Cívic Torre 

Llobeta. 

- Assistència a la Jornada ‘Cancer 

Now’, organitzada per la Fundació 

ECO al Congrés dels Diputats. 

- Trobada amb persones 

representants de l’Organització 

Panamericana de Salut al Congrés 

dels Diputats. 

- Reunió amb entitats d'àmbit estatal 

relacionades amb la donació 

d'òrgans entre persones vives, per 

tractar la donació com a supòsit 

d'incapacitat temporal. 

- Reunió amb Foment del Treball per 

tractar temes de l’àmbit de la salut.  

- Reunió amb el Grup Assessor de la 

Secretaria de Salut del PSC. 

- Trobada amb grups de treball de 

l’Agència Social i Sanitària.  

- Reunió amb el Col·legi de Metges de 

Barcelona i Lleida.  

- Reunió amb SATSE Catalunya per 

tractar de la situació professional 

del personal d'Urgències i 

Emergències de Catalunya. 

- Trobada amb el Delegat de Salut del 

Parlamento d’Ucraïna  en la seva 

visita a la Mesa i als Portaveus de 

la  Comissió de Sanitat del Congrés 

dels Diputats. 

- Assistència al Seminari per a 

Parlamentaris sobre Medicina 

Personalitzada i de Precisió, 

organitzat per la Fundació Instituto 

Roche. 

- Assistència a la presentació del 

Projecte UNICAS, de l'Hospital de 

Sant Joan de Déu. 

- Reunió amb SEM UGT Catalunya. 

- Visita a Sant Andreu de la Barca. 

- Reunió amb ONCOLAB. 

- Assistència al Lliurement de les 

medalles i plaques al Sr. Josep 

Trueta al mèrit sanitari.  

- Visita a Sant Feliu de Llobregat per 

tractar temes de salut. 

DRETS SOCIALS 

- Assistència a la Conferència ‘Obrim 

una nova etapa: pel futur de la gent 

gran a Barcelona’. 

- Publicació de l’article d’opinió titulat 

‘protegir les persones’ al Diari de 

Girona. 

- Entrevista al diari The Guardian per 

tractar el documental ‘Negrers. La 

Catalunya esclavista’. 

 



 

  

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

- Reunió amb el Grup de Treball de 

memòria democràtica del GAC. 

- Article opinió sobre Primera 

República a ‘el obrero digital’ i a El 

Punt Avui. I rèplica a ‘El Punt Avui’. 

- Reunió amb l’Associació Memòria 

Socialista. 

- Homenatge a Josep Bacardit del PSC 

a Montcada i Reixac i historiador. 

- Reunió amb Fèlix Larrosa i altres 

companys i companyes per tractar 

temes de memòria democràtica al 

municipi de Lleida. 

- Assistència a l’Assemblea de 

l’Ateneu Popular Cerdà. 

- Ofrena floral a la casa natal de Pi i 

Margal 

- Acte de Commemoració del 150è 

aniversari de la I República.  

MILLORA DE L’AUTOGOVERN – FEDERALISME 

- Assistència i participació a la 

Presentació del llibre ‘El futur és 

Federal’ amb en Salvador Illa a la seu 

del PSC. 

EDUCACIÓ I INFÀNCIA 

- Reunió amb CAVIGA. 

- Reunió amb el sindicat de docents 

de religió, Susana Vilar i Santi 

Berenguer.  

- Acte presentació del Pla de millora 

del Sistema d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència de Catalunya. 

- Reunions amb diverses entitats 

especialitzades en infància. 

- Reunió amb persones representats 

de l’escola concertada.  

- Reunió amb l’Alcaldessa de Sant 

Andreu de la Barca sobre les 

necessitats i mancances educatives 

al territori.   

- Reunió amb la candidata a l’alcaldia 

del PSC a Collbató per tractar les 

polítiques públiques en educació. 

- Reunió amb USTEC.  

- Reunió amb el grup de treball del 

PSC d’Educació i plenari sectorial 

d’Educació.  

- Reunió amb FMRP, Maria Subirats, 

professora de secundària, per 

tractar la coeducació.  

- Reunió amb persones portaveus 

autonòmics del PSOE per tractar les 

beques per estudiar, ensenyaments 

artístics, entre d’altres.  

- Reunió amb les direccions de 

centres educatius d’infantil i de 

primeria de Castelldefels.  

- Segon plenari de la Taula de 

Participació per un Sistema Educatiu 

Inclusiu (TAPSEI).  

- Xerrada sobre coeducació i informe 

polític a l’Agrupació de Barberà del 

Vallès.  

- Jornades sobre Orientació educativa 

a Castelldefels.  

- Conferència de David Bueno.  

- Visita a Tremp per tractar temes 

d’educació. Visita a l’escola del 

territori i reunió amb la comunitat 

educativa i del PSC.  

- Participació a la Ràdio de 

Castelldefels per tractar temes 

d’educació.  

 

 



 

  

IGUALTAT 

- Assistència a la Jornada Dona i 

Ciència a Castelldefels. 

- Reunions amb professora externa 

de la UPF per la formació en 

perspectiva de gènere a l’àmbit 

universitari. 

- Publicació article d’opinió a El 

Periódico titulat ‘Un plan integral 

para el pueblo gitano’. 

- Publicació de l’article ‘La urgència 

d’un pla integral per al poble gitano’ 

a l’Endavant. 

- Reunió per la preparació del diàleg 

feminista a la Federació del PSC 

Barcelona i presentació del Diàleg 

d’agenda feminista.  

- Reunió amb Montserrat Pàmies per 

tractar temes de coeducació.  

- Reunió amb la Consellera d’Igualtats 

i Feminismes per tractar els 

pressupostos de la Generalitat.  

- Reunió amb Maribel Càrdenas de 

l’Institut de Ciències Polítiques i 

Socials sobre l’oprimida i l’oprimit.  

- Reunió amb Francesc Torralba per 

tractar temes de coeducació.  

- Reunió amb en Salvador Illa per 

tractar temes de polítiques 

d’igualtat.  

- Reunió amb Irene Rigau per tractar 

temes de coeducació.  

- Reunions amb entitats gitanes per 

estudiar polítiques públiques 

d’igualtat. 

- Reunió amb el grup d’antiracisme 

del PSC. 

- Reunió amb Secretari general de 

Fed Mov Renovació Pedag. Per 

tractar temes de coeducació.  

- Reunió amb Sabrin Airibi per tractar 

temes de cures.  

- Reunió amb professors i professores 

per tractar temes de la coeducació.  

- Reunió amb Cristina Sánchez de 

l’Institut de Ciències polítiques i 

socials per tractar el segon sexe.  

- Reunió amb Cris Molins, professora, 

per tractar temes de la coeducació.  

- Reunió amb Marina Subirats per 

tractar temes de coeducació.  

- Reunió amb Sara Berbel per tractar 

polítiques de dones.  

- Reunió amb companyes del PSC per 

tractar les cases acollida Dones 

maltractades. 

- Entrevista amb Anna Mascaró sobre 

‘La meva feina al parlament i al 

govern alternatiu’. 

- Reunió interparlamentària 

d’Igualtat al PSC.  

CIÈNCIA I TECONOLOGIA 

- Inauguració del cicle de 

conferències ‘Ciència i tecnologia: 

perspectives acadèmiques’, 

organitzat per l’Institut d’Espanya. 

- Publicació article titulat ‘gràcies a la 

ciència’ a l’Endavant.  

CULTURA 

- Reunió  amb l’associació Escrivim 

per tractar el Pla del llibre i de la 

lectura.  

- Inauguració de l’exposició 

fotogràfica dedicada a Holodomor 

amb motiu del seu 90è aniversari, 

organitzada per l’ambaixada 

d’Ucraïna.  



 

  

- Assistència  a la desfilada del 

dissenyador mallorquí Pablo Erroz 

amb el Ministre de Cultura, Miquel 

Iceta, al MBFWMadrid. 

- Assistència a la capella ardent de 

Carlos Saura. 

- Publicació article ala revista  ‘Letras 

Libres’ titulat  neorrancios versus 

veterprogres. 

EXTERIORS I UE  

- Reunió amb lafede.cat per tractar 

els pressupostos de la generalitat en 

matèria d’exteriors i ajuda al 

desenvolupament.  

- Assistència a l’Audiència del Consell 

Català del Moviment Europeu.  

- Article publicat a la Vanguardia 

titulat ‘Nuevos patrones para la 

globalización’. 

- Article publicat a l’Endavant titulat 

‘Europa, cap a la millora de la 

qualitat de l’aire’. 

- Participació al debat del programa 

Europa Abierta a RNE per tractar la 

situació actual de la UE.  

- Participació al diàleg sobre ‘l’Europa 

geopolítica i la creació d’una força 

de resposta ràpida de la UE’. 

- Cloenda de l’acte ‘La situació a 

Europa i al món un any després de la 

invasió d’Ucraïna’. 

- Reunió amb la Cofraria de Pescadors 

de Barcelona, per tractar de les 

dificultats de la nova regulació 

europea en matèria de pesca al 

litoral de Barcelona. 
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