
CONSELL CIUTADÀ DE CATALUNYA 17 DE JULIOL DE 2021 
 

Hora d’inici: 10:12h     Hora de finalització: 13:05h 
 
Assistents:  
Lucas Ferro, Sonia Abellán, Leticia Menéndez, Loren Rider, Víctor Vela, Marcos 
Galante, Alejandra Sandoval, David Pequeño, María Pozuelo, Javier Caballero, Pedro Sáez, 
Sarai Martínez, Daniel García, Marta Gómez, Rosa Trenado, Susana Sánchez, Conchi 
Abellán, Rakel Vernedas, Humberto Carrero, Laura Alzamora, Mohamed Douhri, Alex 
Guerrero, Cecilia Collado, Araceli Vinyes, Tomasa Morales, Yolanda López. 
 
Convidades: Ismael Cortés 
 
Ordre del dia: 
1. Valoració política 
2. Sobre el Congrés de les Diputades 
3. Sobre el Parlament i Debat Polític 
4. Debat organitzatiu 
 
1. Valoració política 
La Conchi fa un repàs a l’actualitat de la nostra societat i política que s’emet a Facebook i explica 
els avenços que s’han aconseguit gràcies a UP en matèria d’igualtat de drets, però encara ens 
queden molts reptes de cara al curs següent. També fa un repàs sobre la mala gestió de la 
Generalitat de la desescalada que ha fet augmentar els contagis, ha donat a la sanitat privada el 
servei de les PCR i ha provocat que la sanitat pública estigui col·lapsada. Fa especial menció a les 
treballadores que ens tenen cura de nosaltres en aquests temps convulsos. 
 
2. Sobre el Congrés de les Diputades 
Ismael Cortés comenta els temes més importants del Congrés. No sembla possible que s’ampliï 
Reus en lloc de El Prat per la gran inversió que implica. Vindrà a treballar-ho a Tarragona però 
també ho vol tractar amb d’altres diputades del Parlament de Catalunya. 
Tenim batalla en la derogació de la reforma laboral, de la llei mordassa i en l’aprovació de la llei 
del dret a l’habitatge. 
S’està treballant en canviar la Llei d’Estrangeria respecte als MENAS però tot i que el ministre 
José Luis Escrivá és favorable, el ministre Fernando Grande-Marlaska manté una forta oposició. I 
també fa diferents reflexions sobre les lleis aprovades a nivell estatal gràcies a UP. 
 
3. Sobre el Parlament i Debat Polític 
Lucas ferros informa sobre el Parlament. Hi ha hagut un gran canvi ara que el PSC és cap de 
l’oposició i es denota un viratge a la dreta en com volen ser l’alternativa per a la classe 
empresarial, en el sentit que són garantia d’estabilitat política i econòmica neoliberal. 
Hi ha un augment de la intenció de vot a ERC a Barcelona. Ens hem de centrar en les municipals 
del 2023 i en la gestió dels Fons europeus. Hem de ser capaces de dissenyar pressupostos i 
polítiques econòmiques alternatives. 
Hem de ser capaces de crear una nova comunitat energètica per donar l’alternativa verda a la 
recuperació econòmica. 
Hem d’enfocar l’estratègia política en ser més propositives en el què volem posar sobre la taula i 
estar menys a la defensiva respecta al què ens arriba de l’exterior. 
 



4. Debat organitzatiu 
Al setembre hi haurà novetats i formacions i és prioritari que totes les conselleres hi assistim. 
Hem de reforçar la nostra imatge territorial tot i que sí que tenim gent a territoris que està 
comunicant molt bé la feina que fan. 
Societat civil i moviment popular està treballant molt a nivell territorial i amb Comuns la relació 
és bona. 
Per a Medi Ambient la Rosa té diferents iniciatives de cara a setembre. 
Benestar animal té moltes iniciatives però la relació amb CatComú és inexistent perquè no ho 
consideren un tema prioritari. Gràcies a la relació amb el secretari estatal sí que s’està fent pont i 
treballant a nivell estatal. 
Des d’Acció Institucional es reclama manca d’acció directa i tenir els documents i mocions abans 
que estiguin tancades. 
De joventut es comenten els canvis d’espai que hi ha hagut en les diferents joventuts i l’actualitat 
que estem vivint a ‘’Rebeldía’’ a nivell estatal. 
La primera setmana d’agost es passarà un document estratègic i polític de cara a 2023 i abans del 
1 d’agost s’han de fer aportacions, perquè, tot i que el document serà obert, volem tenir ja línia 
pròpia de cada àrea i de cada consellera. 


