
             

ACTIVITAT POLÍTICA INSTITUCIONAL 
Setembre 2020 

Senat 

 

AGENDA D’ACTIVITATS 

 

Xavier Castellana  

Presentació del llibre “Tornarem a vèncer” a Torres de Segre 

 

Mirella Cortès   

Presentació del llibre “Tornarem a vèncer” a Sallent, Tona, Moià, Sant Vicenç de 

Castellet i Calaf 

 

08/09/2020 

Davant la compareixença de Pedro Sánchez al Senat la senadora 

Mirella Cortès posa sobre la taula diversos temes i problemes de l’Estat 

Espanyol per resoldre; des de l’abolició de la  Monarquia, l’amnistia de 

les persones preses i resta de represaliats polítics, tornar a engegar la 

mesa de diàleg per trobar una sortida dialogada a aquest conflicte 

polític i fer palès la manca de polítiques socials i d’esquerra als 

pressupostos generals de l’estat. 

 

09/09/2020  

Xavier Castellana presenta una esmena al Projecte de Llei del Registre 

de Noms de Passatgers d’avions, on ha denunciat la no separació de 

poders al Reino d’Espanya. 

Al mateix Plenari denuncia que essent l’època més segura de la 

història de la humanitat, és també l’època on hi a més por i això 

només afavoreix l’autoritarisme i el feixisme. Manifesta que des del 

2001 estem fent passes enrere pel que fa a drets i llibertats 

Presenta també a la mateixa sessió una moció sobre els serveis financers a l’entorn rural, 

argumentant que a l’entorn rural li calen serveis per aturar i revertir el despoblament, posant 

exemples de bones i males pràctiques, i exposant que la solució no està en el capitalisme sinó 

en les polítiques públiques que assegurin la prestació de serveis i l’equitat en el seu accés. 
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23/09/2020  

Mirella Cortès reclama la transferència a la Generalitat de Catalunya i al 

Servei General de Trànsit les competències per la gestió, examinació i 

expedició de permisos de conduir. Mentre això no succeeixi, demana 

que sigui el Servei Català de Trànsit qui pugui solucionar aquest greu 

problema crònic i actual. 

Exposa que la situació en la que es troben les amb la manca de personal 

administratiu i examinadors dificulta la possibilitat de fer exàmens de conduir suposa un èxode 

rural, donat que limita el mercat laboral, sobretot tenint en compte territoris on la xarxa de 

transport públic és deficient i en molts casos inexistent. Aquesta situació portarà també al 

tancament obligat de moltes de les autoescoles, amb la destrucció de llocs de treball que 

aquest fet comportarà. 
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Parlament de Catalunya 

 

 

La Diputada Adriana Delgado, al llarg del mes de setembre ha realitzat 

tot un seguit d’actes de presentació del llibre “Tornarem a vèncer” 

d’Oriol Junqueras i Marta Rovira a diverses poblacions del territori. 

 

 

     

Sant Fruitós de Bages                                             Navàs 

 

 

        

Sant Vicenç de Castellet       Pont de Vilomara i Rocafort 
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Diputació de Barcelona 

17/09/2020  

Dionís Guiteras al Ple de Diputació va parlar sobre els romanents i la 

necessitat que els ajuntaments en puguin disposar per fer front a les 

necessitats generades per la crisi.  

“Comptem amb 200M€ de romanents a la Diputació, que a més té 

deute zero. Aquest fet ens ha de permetre poder afrontar amb més 

garanties la crisi actual. Cal que la institució al complet defensi l’ús d’aquests romanents, 

nosaltres ho farem”.  

“Cal que el món local i el govern de la Diputació treballin conjuntament per alliberar els estalvis 

municipals i posar-los al servei de la ciutadania”. 

 

17/09/2020  

Jordi Fàbrega recorda al Ple de Diputació que fa un any el plenari va 

aprovar una moció que instava a restituir el llaç groc a la façana de Can 

Serra, edifici central de la institució, i no ho han fet. 

“Fa un any que demanem el compliment de la moció aprovada per 

majoria del ple per penjar el llaç groc a Can Serra, un any sense cap resposta. Avui, que es vol 

fer caure un president per fer ús de la llibertat d'expressió, ho tornem a demanar". 

 

29/09/2020  

Dionís Guiteras respecte la inhabilitació del MHP de la Generalitat, Quim 

Torra, planteja la resposta a aquesta situació d’inhabilitació d’un 

President escollit democràticament. Reclama que cada comptesa 

electoral ha de ser un plebiscit per l'independentisme, hem de superar la 

barrera del 50% de manera sostinguda. 

Amb el pacte amb Junts per Catalunya al Govern de la Generalitat es pretén finalitzar la 

legislatura amb un govern fort que pugui superar la crisi tant sanitària com econòmica en la 

que està immersa el país, de forma que la ciutadania no percebi cap canvi en la gestió de la 

mateixa. És important transmetre aquesta imatge d’unitat de gestió i de presa de decisions. 

Pel que fa a la taula de diàleg, treballarem perquè no es demori més, sense aquest diàleg no 

podrem avançar de forma efectiva cap a la solució i resolució d’aquest conflicte polític. És 

urgent posar-nos a treballar tots plegats.  


