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Introducció
La memòria que trobareu a continuació recull el conjunt d’activitats que van marcar la meva 
tasca parlamentària des de l'inici de la legislatura (juliol de 2019) fins al desembre de 2020. 
Presentem aquesta memòria com a part d'un compromís amb els votants, la transparència i la 
rendició de comptes que, iniciat pels eurodiputats que em van precedir, és un principi 
inherent a la nostra manera d'entendre el servei públic.

Coincideixen en aquesta memòria una sèrie de circumstàncies que la fan excepcional. No 
només és la meva primera memòria com a eurodiputada, sinó que és la memòria d'una 
activitat parlamentària del tot atípica. Atípica, perquè la meva presència en aquest Parlament 
és consubstancial a l'anomalia democràtica de l'existència de represaliats polítics a Catalunya. 
Així ho demostra el fet que aquesta legislatura hagi començat (i continuï) marcada per la 
lluita per la immunitat de membres democràticament escollits al nostre país, especialment 
de l'Oriol Junqueras i del seu escó que hauria de poder representar plenament als 1.257.484 
electors que ens van fer confiança. Atípica, també, perquè pocs mesos després del seu inici, 
una pandèmia mundial sense precedents ha trasbalsat tots els àmbits de les nostres vides.

Malgrat aquestes circumstàncies (sovint fetes més difícils per la instrumentalització de les 
estructures i els procediments del Parlament Europeu per part d'algunes forces polítiques 
de l'estat), trobareu un recull d'iniciatives i activitats que, d’una manera o altra, s'han adaptat 
a les noves circumstàncies. Són un petit reflex d'una agenda en la qual hem posat al centre la 
lluita pels drets fonamentals i la llibertat d'expressió (especialment de l'expressió artística), el 
feminisme i la cultura. En aquest sentit, estic especialment satisfeta de les aportacions que 
hem pogut fer en aquests àmbits davant dels reptes vitals que ens ha plantejat les crisis 
derivades de la COVID-19.

En la varietat de propostes de resolució a les que hem donat suport, veureu també el nostre 
afany per mantenir una mirada ampla i sumar esforços amb totes aquelles causes globals que 
no ens poden deixar indiferents. Una agenda completada amb la ferma voluntat d'escoltar 
sempre a la societat civil i amb la dedicació de totes les nostres energies a la via del diàleg 
Catalunya-Europa. Aquesta energia és, de fet, el fil conductor de tota la meva feina 
parlamentària, treballar intensament per defensar el dret d'autodeterminació de Catalunya i 
per portar la veu dels represaliats al cor d'Europa.

Aquest resum dels meus primers mesos a l'Eurocambra voldria que pogués reflectir que, 
com va afirmar en Josep Maria Terricabras en la seva darrera memòria des de Brussel•les, "el 
nostre és un projecte col•lectiu perquè les nostres causes són més importants que nosaltres". 
Per això, aquesta primera memòria és el fruit del convenciment que la nostra lluita col•lectiva 
només es pot construir en paral•lel a un espai europeu més just, sostenible i feminista.

Diana Riba i Giner
Brussel•les, desembre del 2020
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1 Activitat parlamentària
1.1 Informes i Opinions 
Es mostren només aquells informes i opinions que ja han estat votats a Plenari. 

Informes com a ponent a l’ombra

Comissió

CULT
Vot Ple
17-12-2020

LIBE
Vot Ple
19-11-2020

FEMM
Vot Ple
21-01-2021

Títol Aportacions

La proposta permet prorrogar l'execució dels 
programes culturals de les Capitals Culturals 
Europees 2020 (CEC) fins al 30 d'abril de 
2021, i ajornar els tres CEC 2021, dels quals els 
preparatius també s'han vist afectats 
negativament per la crisi sanitària. El nou 
calendari preveu que les dues capitals 
prèviament seleccionades per a ostentar el 
títol el 2021 es posposin a 2023.

Es tracta d'un informe que subratlla les 
principals preocupacions detectades en l'àmbit 
dels drets fonamentals a la Unió Europea. Tot i 
que el PPE i Renew han intentat retardar les 
negociacions i reduir el text des del principi, 
estem satisfets amb el text definitiu. Tot 
l'informe conté un llenguatge     progressista, i les 
nostres esmenes hi van contribuir. Hem 
aconseguit afegir les referències als feminicidis i 
reforçar el llenguatge sobre la igualtat de 
gènere i la violència de gènere. L'informe inclou 
un capítol específic sobre les condicions 
penitenciàries.    

Es tracta d'un informe ambiciós que demostra 
com la COVID19 no ha fet més que eixamplar 
unes desigualtats de gènere que ja eren 
inacceptables abans de la pandèmia. El text fa 
una bona anàlisi de les conseqüències de la 
COVID-19 des d'una perspectiva de gènere i, a 
més, fa propostes concretes per revertir, o al 
menys, frenar, aquestes desigualtats.

INFORME sobre la proposta de 
Decisió de el Parlament Europeu i de 
Consell que modifica la Decisió núm 
445/2014 / UE, per la qual s'estableix 
una acció de la Unió relativa a les 
Capitals Europees de la Cultura per als 
anys 2020-2033 (link)

INFORME sobre la situació dels drets 
fonamentals a la Unió Europea: Informe 
anual per als anys 2018 i 2019 (link)

INFORME sobre la perspectiva de 
gènere en la crisi de la COVID-19 i 
el període posterior a la crisi (link)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0226_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0229_ES.html


Opinions com a ponent 

Comissió

LIBE
Vot Ple
10-02-2021

CULT
Vot Ple
03-11-2020 

Títol Aportacions

L'informe destaca que les institucions de la UE han 
de ser igualment transparents per als ciutadans de 
la UE, fent especial èmfasi en el Consell i instant-l’ho 
a que publiqui proactivament documents, 
especialment els legislatius. Així mateix, demana a 
la Comissió que garanteixi la transparència de les 
decisions adoptades en relació els procediments 
d'infracció, els acords internacionals i la legislació, i 
que informi plenament al Parlament Europeu de 
conformitat amb l'article 218 del TFUE. En l'informe 
també s'enumeren algunes recomanacions.

Es tracta d’una opinió d’un informe de LIBE. 
Durant les negociacions hem aconseguit 
introduir tan a l’opinió com en el posterior 
informe, diverses referències sobre la llibertat 
d'expressió artística en el text, que era una de 
les nostres prioritats.

INFORME sobre l'accés públic als 
documents (article 122, apartat 7, 
del Reglament intern): Informe 
anual per als anys 2016-2018  (link)

OPINIÓ sobre el reforç de la llibertat 
dels mitjans de comunicació: 
protecció dels periodistes a Europa, 
discurs de l'odi, desinformació i 
paper de les plataformes (link)

Llegenda
Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d’Interior (LIBE)

Comissió de Cultura i Educació (CULT)
Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere (FEMM)

Comissió de Peticions (PETI)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0004_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_ES.html


1.2 Intervencions en el Ple
Des de l’inici de legislatura, entre els anys 2019 i 2020, Diana Riba i Giner ha intervingut 14 vegades 
en sessió parlamentària.

1.3 Propostes de resolució

Des de l’inici de legislatura, entre els anys 2019 i 2020, Diana Riba i Giner ha signat 17 propostes de 
resolució.

Data Tema

Data Tema

Intervenció d’un minut sobre assumpte d’importància política (link)

Esdeveniments recents en la situació política i el desenvolupament d’un procés de 
pau a Colòmbia (link)

Drets dels infants en ocasió del 30è aniversari de la Convenció dels drets dels 
infants (link)

Ordre dels treballs. Sobre el temporal Glòria (link)

Resposta de la Unió als estralls causats per les inundacions a Espanya (link)

Prioritats de la Unió pels 64è període de sessions de la Comissió de la Condició 
Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides (link)

Situació migratòria a la frontera entre Grècia i Turquia i resposta comuna de la Unió 
(link)

Necessitat d’una resposta humanitària immediata de la Unió a la situació actual al 
campament de refugiats de Mòria (link)

Conclusions de la reunió extraordinària del Consell Europeu dels dies 1 i 2 
d’octubre de 2020 – Preparació de la reunió del Consell Europeu dels dies 15 i 16 
d’octubre de 2020 (link)

Brutalitat policial a la Unió Europea (link)

Impacte de les mesures relacionades amb la COVID-19 en la democràcia, l’Estat de 
Dret i els drets fonamentals (link)

Balanç de les eleccions europees (link)

Situació dels drets fonamentals a la Unió Europea: Informe anual pels anys 2018 i 
2019 (link)

Iniciativa Ciutadana Europea <<Minority Safepack>> (link)

Proposta de resolució sobre la situació a la frontera EUA-Mèxic (link)

Proposta de resolució sobre la criminalització de l’educació sexual a Polònia (link)

Proposta de resolució sobre els drets dels infants en ocasió de la celebració del 
30è aniversari de la Convenció de l’ONU sobre els Drets dels Infants (link)

Proposta de resolució sobre la situació a Bolívia (link)

Proposta de resolució sobre l’adhesió de la Unió al Conveni d’Istanbul (link)

16/09/19

17/09/19

13/11/19

29/01/20

30/01/20

12/02/20

10/03/20

17/09/20

06/10/20

20/10/20

12/11/20

24/11/20

24/11/20

14/12/20

15/07/19

06/11/19

20/11/19

25/11/19

25/11/19
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-09-16-INT-1-194-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-09-17-INT-2-307-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-13-INT-1-086-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-29-INT-1-059-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-30-INT-2-098-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-INT-3-435-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-03-10-INT-2-252-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-17-INT-4-090-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-10-06-INT-2-032-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-10-20-INT-2-286-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-11-12-INT-2-033-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-11-24-INT-2-100-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-11-24-INT-2-044-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-12-14-INT-1-080-0000_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0014_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0166_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0180_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0188_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0225_ES.html


1.4 Preguntes parlamentàries
Des de l’inici de legislatura, entre els anys 2019 i 2020, Diana Riba i Giner ha presentat 55 preguntes 
escrites a la Comissió i/o el Consell.

Data Tema

Data Tema

Proposta de resolució sobre la discriminació pública i el discurs de l’odi contra les 
persones LGBTI, inclòs el concepte <<zones lliures d’LGBTI>> (link)

Proposta de resolució sobre l’Estat de Dret a Malta després de les recents 
revelacions sobre l’assassinat de Daphne Caruana Galizia (link)

Proposta de resolució conjunta sobre la llei índia de nacionalitat (modificació) de 
2019 (link)

Proposta de resolució sobre les prioritat de la Unió pel 64è període de sessions de la 
Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides (link)

Proposta de resolució sobre la protecció europea dels treballadors transfronterers 
i temporers en el context de la crisis de la COVID-19 (link)

Proposta de resolució sobre la Llei de Seguretat Nacional de la República Popular 
Xinesa per Hong Kong i la necessitat de que la Unió defensi l’elevat grau 
d’autonomia de Hong Kong (link)

Proposta de resolució sobre la preparació de la reunió extraordinària del Consell 
Europea, centrada en la perillosa escala de tensions i el paper de Turquia al 
Mediterrani oriental (link)

Proposta de resolució sobre la situació a Bielorússia (link)

Proposta de resolució sobre la Llei d’“agents estrangers” de Nicaragua (link)

Proposta de resolució sobre les continues violacions de drets humans a Bielorússia, 
en particular l’assassinat de Raman Bandarenka (link)

Proposta de resolució sobre la necessitat d’una formació del Consell dedicada a la 
igualtat de gènere (link)

Proposta de resolució sobre Iran, en particular el cas de Nasrin Sotoudeh, 
guanyadora del Premi Sakharov al 2012 (link)

El nou decret italià (Decret Cescita) i les seves conseqüències per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (link)

Relació de la intel•ligència espanyola amb el cervell dels atemptats a Catalunya el 17A 
(link) i (link)

Impacte del Brexit en la ciutadania i l’economia gallegues (link)

Instal•lació d’un parc eòlic en la zona de la Xarxa Natura de la Serra d’O Oribio, a Lugo 
(Galícia) (link)

Residus en l’entorn de l’illa de Sálvora (A Coruña) (link)

Missió de verificació dels residus radioactius abocats a la costa gallega (link)

10/12/19

16/12/19

28/01/20

05/02/20

10/06/20

10/06/20

14/08/20

14/09/20

05/10/20

23/11/20

09/12/20

14/12/20

11/07/19

22/07/19

17/09/19

17/09/19

17/09/19

17/09/19

6

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0234_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0240_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0077_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0093_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0172_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0173_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0263_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0272_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0317_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0389_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0402_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0440_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002224_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002383_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002384_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002826_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002827_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002828_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002829_ES.html


Data Tema

Execució d’un túnel al centre històric de Vigo (link)

Sanejament de la ria gallega de Concubión (link)

Perills de la proliferació de cases d’apostes a l’Estat espanyol (link)

Infracció del Codi Europeu de Comunicacions Electròniques [Directiva (UE) 
2018/1972] i del Reglament (UE) 2015/2120 (link)

Estudi de mobilitat de dades d’operadores de telefonia mòbil (link)

Mesures contra xarxes i webs sense necessitat d’ordre judicial a Espanya (link)

Ús indegut de la informació confidencial (link)

Preguntes sobre l’ús de les ajudes de la Unió concedides a Grècia i Itàlia en matèria 
d’asil en relació a l’Informe nº 24/2019 del Tribunal de Comptes Europeu (link)

Posició sobre el sistema de l’ordre de detenció europea (link)

Els terminis d’execució de l’alta velocitat (link)

Expulsió de Marroc de diputats del Parlament de Catalunya de l’Intergrup per la pau 
i la llibertat del Sàhara (link)

Situació en la frontera entre la Unió i Turquia (link)

Llei grega destinada a controlar les ONG que treballen en l’àmbit de la migració 
(link)

Vulneració de la legislació europea sobre blanqueig de capitals per part de la corona 
espanyola (link)

Creació d’una reserva estratègica de material de prevenció i d’una reserva 
estratègia d’equips mèdics de rescEU (link)

Dades estadístiques de la pandèmia de la COVID-19 (link)

Necessitat d’aprovar amb urgència la “renda mínima europea” (link)

Aprovació de <<coronabons>> i mesures econòmiques urgents per part del Consell 
Europeu (link)

Mecanisme independent de l’anàlisi i control de la violència policial a nivell europeu 
(link)

Regularització de migrants indocumentats a la UE (link)

Estat de la llibertat artística a Espanya (link)

Possible violació del Conveni Europeu de Drets Humans i de la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea a Espanya (link)

El desplegament de la banda ampla a Espanya (link)

La bandera LGBTI i altres banderes no oficials estan prohibides en les institucions 
públiques espanyoles (link)

Repressió contra el poble maputxe (link)

04/11/19

04/11/19

04/11/19

08/11/19

22/11/19

28/11/19

28/11/19

13/12/19

17/12/19

05/02/20

02/03/20

04/03/20

11/03/20

19/03/20

01/04/20

01/04/20

01/04/20

01/04/20

16/04/20

16/04/20

30/04/20

04/05/20

10/06/20

11/06/20

16/08/20
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003586_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003587_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003588_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003748_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003989_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004094_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004113_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004414_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-004460_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000695_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001313_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001537_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001720_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002010_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002011_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002012_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002013_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002317_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002325_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002637_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002684_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003456_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003484_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004567_ES.html


Data Tema

Vigilància d’opositors polítics a Espanya (link)

Col•laboració europea amb vols trucs amb destí a la guerra civil líbia (link)

Seguiment del procediment d’infracció contra Espanya per l’accident de tren Alvia 
ocorregut al 2013 (link)

Data d’una missió de verificació i vigilància de la radioactivitat del medi marí en 
aigües gallegues (link)

Suport de l’alt representant de la Unió per Assumptes Exteriors i Política de 
Seguretat a un ministre del règim franquista (link)

Situació al camp de refugiats de Mòria (link)

L’índex de la Economia i la Societat Digitals (link)

Contaminació en la mina d’estany i tungstè de Santa Comba (Galícia) (link)

Violació per part d’Espanya dels drets fonamentals dels menors migrants no 
acompanyats (link)

La crisi a Airbus i al sector aeroespacial (link)

Obligació d’Espanya d’indemnitzar a diversos bancs pel fracàs de la instal•lació de 
l’emmagatzematge de gas Castor (link)

Zona de conservació de la xarxa Natura 2000 al País Valencià amenaçada per un 
projecte de carreteres (link)

Demolició per part d’Israel d’estructures financeres per la Unió a Palestina (link)

Violacions de drets humans a les illes Canàries (link)

Inclusió de la violència de gènere a la llista d’àmbits delictius de la Unió (link)

Formació de la CEPOL finançada per la Unió Europea per a policia i forces de 
seguretat d’Argelia i Marroc (link)

Repressió contra el poble maputxe i els drets dels pobles indígenes de Xile (link)

Confinament simultani en tots els territoris de la UE com a mesures dràstica de 
reducció de contagis diaris (link)

Control de la contaminació ambiental en complexos industrials com el de Tarragona 
(link)

Actualització de la Directiva Seveso III, amb motiu d’un greu accident al complex 
petroquímic de Tarragona (link)

Amenaces contra la immunitat dels jutges a Polònia (link)

La situació a Perú en relació amb els darrers actes de brutalitat policial (link)

27/08/20

27/08/20

28/08/20

28/08/20

04/09/20

10/09/20

25/09/20

14/10/20

22/10/20

22/10/20

11/11/20

12/11/20

13/11/20

13/11/20

26/11/20

01/12/20

02/12/20

07/12/20

10/12/20

10/12/20

22/12/20

24/12/20
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004678_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004680_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004683_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004684_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004835_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-004956_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005249_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005601_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005745_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005746_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006109_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006173_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006192_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006193_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006465_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006547_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006570_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006657_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006766_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006767_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-007020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-007084_ES.html


2. Reunions de treball

Data i lloc

19-11-2020 - online

30-10-2020-online

07-10-2020 - online

29-06-2020 -online

16-06-2020 - online

25-05-2020 - online

21-05-2020 - online

14-05-2020 - online

12-05-2020 - online

05-05-2020 - online

21-04-2020 - online

16-04-2020 - online

14-04-2020 - online

03-03-2020 - Oficina

07-02-2020 - Seat 
Martorell 

04-02-2020 - 
European Parliament

Tema

Reunió de treball: polítiques de 
conservació de la natura

Reunió de treball: col•laboració i 
incidència a la UE 

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

INFORME sobre la perspectiva de 
gènere en la crisi i post-crisi de la 
COVID19

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Conseqüències de COVID 19 sobre la 
cultura

Drets Humans a Mèxic

Anàlisi del present i del futur d'una de 
les fàbriques d'automòbils més grans 
d'Espanya

Situació actual de Taiwan

Entitats

Xarxa per a la Conservació de la 
Natura 

Taula d'Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya

CoNCA Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts

iQ, Dones directives i 
professionals de l'Acció Social, 
UGT Igualtat, Ca la Dona, 
Observatori dones i comunicació, 
CCCO Igualtat.

DEVICAT (Associació de 
desenvolupadors de Vídeojocs 
de Catalunya)

European Creative Desk

Federació d'Ateneus de 
Catalunya

Coordinadora de Colles 
Castelleres (CCCC)

Dance association and circus 
association (APDC and APCC)

Catalan Editors and Distributors

Reunió Acadèmia de la Música

Gremi de cinemes de Catalunya

PROA (Productors Audiovisuals 
Federats)

Taula per Mèxic

Seat

Ambassador of Taiwan
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21-01-2020 - 
European Parliament

17-01-2020 - 
Esquerra 
Republicana de 
Catalunya 

10-01-2020 - 
Esquerra 
Republicana de 
Catalunya

Situació de la llibertat dels mitjans de 
comunicació a Europa

Racisme i intolerància a la nostra 
societat

Drets Humans

European Cultural Foundation

SOS Racisme

Irídia and Institut dels Drets 
Humans de Catalunya

En aquest enllaç trobaràs totes les darreres reunions de l'eurodiputada:

10

Reunions

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/meetings/past#mep-card-content


3. EU-Catalonia Dialogue Platform

Dia: Dimarts, 8 d’Octubre de 2019
Hora i lloc: 12:30h - 14:00h (sala ASP 08F388)
Motiu: Primera reunió de la Plataforma per 
presentar el manifest fundacional en aquesta 
nova legislatura i el programa d’activitats. Entre 
aquestes hi figura la reacció a la sentència dels 
presos polítics catalans i l’organització d’una 
visita a Lledoners. També es parla de la situació 
dels tres escons vacants al Parlament Europeu 
(Junqueras, Puigdemont i Comín). 

[Llegir notícia]

Dia: Dimecres, 23 d’octubre de 2019
Hora i lloc: 15h:00h a la sala de premsa del 
Parlament Europeu a Estrasburg.
Motiu: Roda de premsa de reacció a la sentència 
contra els presos polítics catalans.

[Llegir notícia] 

Dia: Dimarts, 5 de novembre de 2019
Hora i lloc: 12:30h to 14:00h (sala ASP 7H-1). 
Motiu: Reunió de la Plataforma per analitzar 
l’impacte del veredicte contra els presos 
polítics a diferents països europeus i a l’opinió 
pública. L’advocat Simon Bekaert també va 
exposar els detalls de les euro-ordres contra els 
líders catalans a l’exili. 
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http://www.eucatplatform.eu/relaunch-of-the-eu-catalonia-dialogue-platform/


Dia: Dimecres, 4 de desembre de 2019
Hora i lloc: 12:00h a 13:00h (sala ASP 5G1).
Motiu: Reunió de la Plataforma per parlar sobre 
la carta dirigida a la Presidenta de la Comissió 
Europa. A la reunió hi participa Meritxell Serret, 
Delegada del govern de la Generalitat a la UE. A 
la reunió es planteja també la opció de realitzar 
una visita als presos polítics el mes de gener de 
2020. 

Dia: 23 i 24 de gener de 2020 
Hora i lloc: Centre Penitenciari de Lledoners i 
Mas d’Enric 
Motiu: Una delegació de nou eurodiputats 
membres de la Plataforma visiten els presos a 
Lledoners, i a Carme Forcadell a Mas d’Enric. 

[Llegir notícia]

Dia: Dimarts, 4 de febrer de 2020 
Hora i lloc: 12:30h - 14:00h (sala ASP 04G304) 
Motiu: Reunió de la Plataforma per debatre els 
processos d’aixecament d'immunitat contra els 
eurodiputats catalans. A la reunió també es fa 
un balanç de la carta enviada al president del 
govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la visita 
als presos. 

12

[Llegir notícia]

http://www.eucatplatform.eu/over-40-meps-ask-the-newly-elected-european-commission-to-act-as-a-mediator-to-find-a-political-solution-in-catalonia/
http://www.eucatplatform.eu/a-delegation-of-meps-from-the-eu-catalonia-dialogue-platform-visit-the-catalan-political-prisoners/


Dia: Dimarts, 3 de març de 2020
Hora i lloc: 13:00h a 14:30h (sala  PHS 1C47)
Motiu: Reunió de la Plataforma amb la 
participació de Josep Pagès (membre de la 
Mesa Electoral durant el referèndum de l’1 
d’octubre 2017) i Iñaki Rivera, professor i 
promotor d’International Trial Watch. Ambdòs 
presenten el manifest de les universitats 
catalanes rebutjant la sentència contra els 
presos polítics catalans. 

Dia: Dimarts, 21 de juliol de 2020
Hora i lloc: -
Motiu: La Plataforma promou un manifest de 
suport a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a 
propòsit de la petició d’alliberament per part 
d’Amnistia Internacional, que recull la firma de 
suport de 43 eurodiputats. 

[Llegir notícia]

Dia: Dimarts, 1 de desembre de 2020
Hora i lloc: 16:00h a 17:30h (en línia)
Motiu: Primera reunió en línia de la Plataforma 
des de l’inici de la pandèmia de covid-19, amb la 
participació des de Lledoners de Raül Romeva i 
Josep Rull.

[Llegir notícia]

13

http://www.eucatplatform.eu/43-meps-sign-an-open-statement-for-the-freedom-of-jordi-cuixart-and-jordi-sanchez/
http://www.eucatplatform.eu/former-catalan-governments-ministers-romeva-and-rull-talked-from-lledoners-prison-with-mep-from-8-european-states/


4. Activitat comunicativa

4.1 Xarxes socials

Youtube
Facebook: @DianaRibaEuropa
Instagram: @dianariba
Twitter: @DianaRibaGiner

4.2 Articles a la nova pàgina web:
 DianaRiba.cat

10/07/2019: Diana Riba trasllada a Von der Leyen “la necessitat de respectar els drets polítics” 
de Junqueras, Puigemont i Comín (link)

21/10/2019: Diana Riba: “El rebuig dels socialistes a debatre sobre Catalunya mostra la seva 
manca de predisposició al diàleg” (link)

12/11/2019: Riba: “L’opinió de l’advocat general del TJUE sobre Junqueras és un revés més a la 
justícia espanyola” (link)

19/11/2019: Time to sit and talk (link)

26/11/2019: Riba defensa l’actitud pacífica dels CDR en el Comitè de LIBE (link)

27/11/2019: Una quarantena d’eurodiputats reclama a Von der Leyen mediació per “trobar una 
solució política a Catalunya” (link)

27/11/2019: Esquerra vota ‘no’ a la nova Comissió Europea (link)

10/12/2019: ERC obre la porta del grup Verds/ALE de l’Eurocambra a Puigdemont i Comín (link)

10/12/2019: Riba demana a Sassoli que “defensi” la immunitat de Junqueras i que reclami a 
l’estat el seu “alliberament” (link)

07/01/2019: Junqueras, escollit vicepresident primer dels Verds/ALE a l’Eurocambra i presi-
dent del grup de l’Aliança Lliure Europea (link)

13/01/2020: Riba diu que la decisió de Sassoli de vetar Junqueras és un “atac directe a la sobira-
nia” del Parlament Europeu (link)

23/01/2020: Una desena d’eurodiputats es queixen a les portes de Lledoners que hagin de 
conèixer el seu “company” Junqueras a la presó (link)

30/01/2020: Riba aconsegueix que el Parlament i la Comissió Europea debatin sobre com pal•liar 
els efectes del ‘Glòria’ (link)

10/02/2020: Riba denuncia davant del President del TEDH el bloqueig judicial que imposa el 
Tribunal Constitucional (link)
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Secció REPÚBLICA CATALANA:

https://www.facebook.com/DianaRibaEuropa/
https://www.instagram.com/dianariba/
https://twitter.com/dianaribaginer?lang=es
https://www.dianariba.com/
https://www.dianariba.com/2019/07/10/diana-riba-trasllada-a-von-der-leyen-la-necessitat-de-respectar-els-drets-politics-de-junqueras-puigemont-i-comin/
https://www.dianariba.com/2019/10/21/diana-riba-el-rebuig-dels-socialistes-a-debatre-sobre-catalunya-mostra-la-seva-manca-de-predisposicio-al-dialeg/
https://www.dianariba.com/2019/11/12/riba-lopinio-de-ladvocat-general-del-tjue-sobre-junqueras-es-un-reves-mes-a-la-justicia-espanyola/
https://www.dianariba.com/2019/11/19/time-to-sit-and-talk/
https://www.dianariba.com/2019/11/26/riba-defensa-lactitud-pacifica-dels-cdr-en-el-comite-de-llibertats-de-leurocambra/
https://www.dianariba.com/2019/11/27/una-quarantena-deurodiputats-reclama-a-von-der-leyen-mediacio-per-trobar-una-solucio-politica-a-catalunya/
https://www.dianariba.com/2019/11/27/esquerra-vota-no-a-la-nova-comissio-europea/
https://www.dianariba.com/2019/12/10/erc-obre-la-porta-del-grup-verds-ale-de-leurocambra-a-puigdemont-i-comin/
https://www.dianariba.com/2019/12/19/riba-demana-a-sassoli-que-defensi-la-immunitat-de-junqueras-i-que-reclami-a-lestat-el-seu-alliberament/
https://www.dianariba.com/2020/01/07/junqueras-escollit-vicepresident-primer-dels-verds-ale-a-leurocambra-i-president-del-grup-de-lalianca-lliure-europea/
https://www.dianariba.com/2020/01/13/riba-diu-que-la-decisio-de-sassoli-de-vetar-junqueras-es-un-atac-directe-a-la-sobirania-del-parlament-europeu/
https://www.dianariba.com/2020/01/23/una-desena-deurodiputats-es-queixen-a-les-portes-de-lledoners-que-hagin-de-coneixer-el-seu-company-junqueras-a-la-preso/
https://www.dianariba.com/2020/01/30/riba-aconsegueix-que-el-parlament-i-la-comissio-europea-debatin-sobre-com-palliar-els-efectes-del-gloria/
https://www.dianariba.com/2020/02/10/riba-denuncia-davant-del-president-del-tedh-el-bloqueig-judicial-que-imposa-el-tribunal-constitucional/


18/03/2020: Diana Riba insta la Comissió Europea a investigar un suposat cas de blanqueig de 
capitals de la família Reial (link)

15/05/2020: El Parlament Europeu pren la iniciativa (link)

14/07/2020: Riba denuncia l’espionatge polític a Roger Torrent davant la Comissió (link)

03/02/2021: Llançament del manifest “Cap a una Europa verda que protegeixi els Deltes” (link)

19/06/2019: Per una Europa sense murs (link)

18/07/2019: Riba insta el Consell de la UE a reclamar explicacions a Espanya per les relacions 
entre el CNI i Es Satty (link)

21/10/2019: Diana Riba denuncia la sentència davant la comissària de Drets Humans del Consell 
d’Europa (link)

22/10/2019: La comissària de Drets Humans del Cd’E exigeix a Espanya investigar “l’ús excessiu 
de la força” per part de la policia (link)

22/10/2019: La comissària de Drets Humans del Cd’E exigeix a Espanya investigar “l’ús excessiu 
de la força” per part de la policia (link)

30/10/2019: Riba i quatre eurodiputats Pirates alerten a la Comissió del tancament de la web del 
Tsunami Democràtic (link)

08/11/2019: Riba exigeix una investigació urgent contra Borrell per publicar informació confi-
dencial de Ponsatí (link)

20/11/2019: Diana Riba opina que cal “europeïtzar” les polítiques de Memòria Històrica (link)

24/03/2020: Eurodiputats catalans demanen a Sassoli que destini diferents partides econòmi-
ques de l’Eurocambra a la lluita contra el COVID19 (link)

01/04/2020: Riba demana a la Comissió i a l’ONU que s’investiguin les amenaces del Tribunal 
Suprem (link)

07/04/2020: Esquerra demana activar la solidaritat i corresponsabilitat europea per fer front a 
la crisi del coronavirus (link)

15/04/2020: Repensar-ho tot (link)

18/04/2020: El plenari dels ‘coronabons’: una oportunitat perduda (link)

29/04/2020: Sin ‘#RegularizaciónYa’, este virus no lo paramos unidos (link)

27/05/2020: ‘Next Generation EU’: l’inici de la recuperació (link)

02/07/2020: El comissari de Justícia admet un mal ús de la presó preventiva per part dels Estats 
Membre (link)
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Secció DRETS I LLIBERTATS:

https://www.dianariba.com/2020/03/18/diana-riba-demana-a-la-comissio-europea-investigui-lescandol-de-la-monarquia/
https://www.dianariba.com/2020/05/15/el-parlament-europeu-pren-la-iniciativa/
https://www.dianariba.com/2020/07/14/diana-riba-denuncia-lespionatge-politic-a-roger-torrent-davant-la-comissio-europea/
https://www.dianariba.com/2021/02/03/llancament-del-manifest-cap-a-una-europa-verda-que-protegeixi-els-deltes/
https://www.dianariba.com/2019/06/19/per-una-europa-sense-murs-article-de-diana-riba-i-ruben-wagensberg/
https://www.dianariba.com/2019/07/18/riba-insta-el-consell-de-la-ue-a-reclamar-explicacions-a-espanya-per-les-relacions-entre-el-cni-i-es-satty/
https://www.dianariba.com/2019/10/21/diana-riba-denuncia-la-sentencia-davant-la-comissaria-de-drets-humans-del-consell-deuropa/
https://www.dianariba.com/2019/10/21/la-comissaria-de-drets-humans-del-cde-exigeix-a-espanya-investigar-lus-excessiu-de-la-forca-per-part-de-la-policia/
https://www.dianariba.com/2019/10/21/la-comissaria-de-drets-humans-del-cde-exigeix-a-espanya-investigar-lus-excessiu-de-la-forca-per-part-de-la-policia/
https://www.dianariba.com/2019/10/30/riba-i-quatre-eurodiputats-pirates-alerten-a-la-comissio-del-tancament-de-la-web-del-tsunami-democratic/
https://www.dianariba.com/2019/11/08/riba-exigeix-una-investigacio-urgent-contra-borrell-per-publicar-informacio-confidencial-de-ponsati/
https://www.dianariba.com/2019/11/20/diana-riba-opina-que-cal-europeitzar-les-politiques-de-memoria-historica/
https://www.dianariba.com/2020/03/24/eurodiputats-catalanas-demanen-a-sassoli-que-destini-diferents-partides-economiques-de-leurocambra-a-la-lluita-contra-el-covid19/
https://www.dianariba.com/2020/04/01/riba-demana-a-la-comissio-i-a-lonu-que-sinvestiguin-les-amenaces-del-tribunal-suprem/
https://www.dianariba.com/2020/04/07/esquerra-demana-activar-la-solidaritat-i-corresponsabilitat-europea-per-fer-front-a-la-crisi-del-coronavirus/
https://www.dianariba.com/2020/04/15/repensar-ho-tot/
https://www.dianariba.com/2020/04/18/el-plenari-dels-coronabons-un-oportunitat-perduda/
https://www.dianariba.com/2020/05/27/next-generation-eu-linici-de-la-recuperacio/
https://www.dianariba.com/2020/05/27/next-generation-eu-linici-de-la-recuperacio/
https://www.dianariba.com/2020/07/02/el-comissari-de-justicia-admet-el-mal-us-de-la-preso-preventiva-per-part-dels-estats-membre/


23/07/2020: No és l’hora de solucions descafeïnades (link)

08/09/2020: Aplanem la corba (climàtica) (link)

22/10/2020: Riba: “Celebrem que la majoria de l’Eurocambra rebutgi seguir subvencionant la 
tauromàquia” (link)

23/10/2020: Per què la reforma de la PAC aprovada a l’Eurocambra ens pot abocar a un desas-
tre social, econòmic i ecològic? (link)

12/11/2020: El jove pescador senegalès a qui li vam robar tots els peixos del mar (link)

17/11/2020: L’Eurocambra fa un toc d’alerta a l’estat espanyol en el seu informe sobre la situa-
ció dels drets fonamentals a la UE (link)

27/11/2020: Prou “usar i tirar” (link)

07/03/2019: Feminisme: una lluita compartida a Europa (link)

12/02/2020: Diana Riba insta als Estats a desencallar les directives d’igualtat de gènere atura-
des al Consell (link)

19/03/2020: Riba demana a la UE reforçar el suport contra la violència de gènere davant un 
“possible augment” durant el confinament (link)

Secció 'cultura':

09/04/2020: Carta oberta a la Comissió i els estats: Exigim suport per al sector cultural i creatiu 
afectat per la COVID-19 (link)

16/04/2020: Riba sobre l’informe Freemuse: “És gravíssim que l’Estat Espanyol lideri el rànquing 
d’empresonament d’artistes al món durant el 2019” (link)

4.3  Articles d'opinió a la premsa

19/06/2019: Naciódigital.cat - Per una Europa sense murs (link)

24/09/2019: Euronews – Instead of ignoring abuses of its member states, the EU must defend its 
citizens' rights (link)

24/09/2019: Público - ¿Estados miembro? (link)

19/11/2019: Euronews - It's time for Sánchez to sit and talk with Catalan leaders about our future 
(link)
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Secció FEMINISME:

Secció CULTURA:

https://www.dianariba.com/2020/07/23/no-es-lhora-de-solucions-descafeinades/
https://www.dianariba.com/2020/09/08/aplanem-la-corba-climatica/
https://www.dianariba.com/2020/10/22/riba-celebrem-que-la-majoria-de-leurocambra-rebutgi-seguir-subvencionant-la-tauromaquia/
https://www.dianariba.com/2020/10/23/per-que-la-reforma-de-la-pac-aprovada-a-leurocambra-ens-pot-abocar-a-un-desastre-social-economic-i-ecologic/
https://www.dianariba.com/2020/11/12/el-jove-pescador-senegales-a-qui-li-vam-robar-tots-els-peixos-del-mar/
https://www.dianariba.com/2020/11/17/leurocambra-fa-un-toc-dalerta-a-lestat-espanyol-en-el-seu-informe-sobre-la-situacio-dels-drets-fonamentals-a-la-ue/
https://www.dianariba.com/2020/11/27/prou-usar-i-tirar/
https://www.dianariba.com/2019/03/07/feminisme-una-lluita-compartida-a-europa-article-de-diana-riba-i-maria-badia/
https://www.dianariba.com/2020/02/12/diana-riba-insta-als-estats-a-desencallar-les-directives-digualtat-de-genere-encallades-al-consell-europeu/
https://www.dianariba.com/2020/03/19/riba-demana-a-la-ue-reforcar-el-suport-contra-la-violencia-de-genere-davant-un-possible-augment-durant-el-confinament/
https://www.dianariba.com/2020/04/09/carta-oberta-a-la-comissio-i-el-consell-exigim-suport-per-al-sector-cultural-i-creatiu-afectat-per-la-covid-19/
https://www.dianariba.com/2020/04/16/riba-sobre-linforme-de-freemuse-es-gravissim-que-lestat-espanyol-lideri-el-ranquing-dempresonament-dartistes-al-mon-durant-el-2019/
https://www.naciodigital.cat/opinio/19810/europa-sense-murs
https://www.euronews.com/2019/09/24/instead-of-ignoring-abuses-of-its-member-states-the-eu-must-defend-its-citizens-rights-vie
https://blogs.publico.es/dominiopublico/29558/estados-miembro/
https://www.euronews.com/2019/11/19/it-s-time-for-sanchez-to-sit-and-talk-with-catalan-leaders-about-our-future-view


14/04/2020: Ara – Repensar-ho tot (link)

28/04/2020: eldiario.es -  Sin '#RegularizaciónYa', este virus no lo paramos unidos (link)

29/08/2020: Naciódigital.cat - Aplanem la corba (climàtica) (link)

25/10/2020: MónRural.cat - Per què la reforma de la PAC aprovada a l’Eurocambra ens pot abocar a 
un desastre social, econòmic i ecològic? (link)

02/12/2020: Público - Europa, ¿un actor pacificador? (link)

23/01/2021: Ara i Setmanari de l'Ebre - El delta de l’Ebre, una emergència europea (link)

4.4 Entrevistes a mitjans escrits i audiovisuals:
25/03/2019: Ara - “Tot el que hem fet fins ara no ha estat en va” (link)

19/05/2019: Vilaweb - “La vulneració de drets polítics és a l’ordre del dia entre parlamentaris euro-
peus” (link)

22/05/2019: Público - "La única manera de solucionar el conflicto es haciendo política y hablando. 
Es lo que hemos querido desde el primer momento" (link)

23/05/2019: CuartoPoder - “La represión la transformas en ganas de luchar” (link)

22/05/2019: El Temps - “La reacció internacional al retrocés democràtic que vivim és clara” (link)

24/05/2019: Catalunya Ràdio - Diana Riba - "Al Senat, Romeva és un pres dintre d'una institució 
política" (link)

12/06/2019: TV3 - "Haurien de ser valents i tornar a la política el que és un conflicte polític" (link)

17/06/2019: TV3 - "Haurem de veure si un Parlament Europeu en què falten electes és legítim" (link)

02/07/2019: TV3 - "És una anomalia, i tothom ho veu, aquest estat espanyol que fa jurar la Constitu-
ció als eurodiputats" (link)

04/07/2019: TV3 - "Celebrem que, tot i les pressions que ha rebut el grup de treball de l'ONU des de 
la primera resolució, no s'hagi deixat influir" (link)

11/10/2019: Reuters - La esposa de Raúl Romeva espera su absolución (link)

15/10/2019: Cuatro - "Recibimos la sentencia como un golpe muy duro para nuestra familia"

17/10/2019: TotSantCugat - "La sentència deixa clar que a l'Estat manifestar-se massivament és 
sedició" (link)

24/10/2019: Cugat.cat - “El meu marit ha estat 40 dies empresonat amb el PP i 400 amb un govern 
socialista” (link)

29/10/2019: RAC1 - Els presos els diuen ‘Vosaltres podeu dormir tranquils perquè no heu fet res 
(link)

14/12/2019: TV3 - "S'ha polemitzat molt sobre els graus dels presos i hem de tornar a com resolem el
tornar a com resolem el conflicte" (link)
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https://www.ara.cat/opinio/diana-riba-raul-romeva_129_1169572.html
https://www.eldiario.es/euroblog/regularizacionya-virus-paramos-unidos_132_5946782.html
https://www.naciodigital.cat/opinio/21966/aplanem-corba-climatica
https://www.monrural.cat/2020/10/25/per-que-la-reforma-de-la-pac-aprovada-a-leurocambra-ens-pot-abocar-a-un-desastre-social-economic-i-ecologic/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/41474/europa-un-actor-pacificador/
https://www.setmanarilebre.cat/opinio/131764/el-delta-de-lebre-una-emergencia-europea
https://www.arabalears.cat/politica/diana-riba-erc-raul-romeva-llista_1_2685792.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-diana-riba-eleccions-europees/
https://www.publico.es/politica/entrevista-diana-riba-unica-manera-solucionar-conflicto-haciendo-politica-hablando-hemos-querido-primer-momento.html
https://www.cuartopoder.es/internacional/union-europea/2019/05/23/diana-riba-la-represion-la-transformas-en-ganas-de-luchar/
https://www.eltemps.cat/article/7273/diana-riba-la-reaccio-internacional-al-retroces-democratic-que-vivim-es-clara
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/diana-riba-al-senat-romeva-es-un-pres-dintre-duna-institucio-politica/video/5860808/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/diana-riba-haurien-de-ser-valents-i-tornar-a-la-politica-el-que-es-un-conflicte-politic/video/5870526/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/mes-324-17062019/video/5873490/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/diana-riba-es-una-anomalia-i-tothom-ho-veu-aquest-estat-espanyol-que-fa-jurar-la-constitucio-als-eurodiputats/video/5881399/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/diana-riba-celebrem-que-tot-i-les-pressions-que-ha-rebut-el-grup-de-treball-de-lonu-des-de-la-primera-resolucio-no-shagi-deixat-influir/video/5882786/
https://www.reuters.com/article/espana-politica-cataluna-romeva-idESKBN1WQ1IF
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/riba-sentencia-deixa-clar-manifestar-se-massivament-sedicio_2076066102.html
https://www.cugat.cat/noticies/politica/145981/diana-riba_-_el-meu-marit-ha-estat-40-dies-empresonat-amb-el-pp-i-400-amb-un-govern-socialista_
https://www.rac1.cat/programes/versio/20191029/471283116345/romeva-diana-riba-sentencia-proces-conseller-vinyetes-acusats-erc.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/diana-riba-sha-polemitzat-molt-sobre-els-graus-dels-presos-i-hem-de-tornar-a-com-resolem-el-conflicte/video/5983186/


19/12/2019: TV3 - "Demanem la llibertat de Junqueras, fa tres mesos que es vulneren els drets 
dels eurodiputats" (link)

22/12/2019: Europa Press - "La violencia del Estado" el 1-O ligó Catalunya a los valores de la paz” 
(link)

07/01/2020: RAC1 - Diana Riba acusa el Tribunal Suprem de “fer temps” amb la decisió sobre Oriol 
Junqueras (link)

09/01/2020: RadioSabadell - El judici va ser un bocí de llibertat (link)

12/01/2020: iSabadell - “El Suprem sentencia per ideologia, no per justícia” (link)

14/01/2020: TV3 - "Ahir vam veure pressions clares a Sassoli, després d'haver dit que acataria el 
que digués el TJUE" (link)

16/09/2020: 20Minutos - "Europa debe contar con los mecanismos adecuados para garantizar 
justicia y democracia" (link)

26/09/2020: Vilaweb - “Indults? Com a familiar, la primera reacció no és de felicitat” (link)

26/09/2020: TV3 - Laura Masvidal i Diana Riba, sobre la situació dels presos: "Estem en una presó 
dins de la presó" (link)

01/10/2020: Cugat.cat - "En el moment que vam veure la reacció de la policia, sabíem que allò 
tindria conseqüències" (link)

02/10/2020: TV3 - "L'objectiu de l'independentisme és superar el 50% a les eleccions. Ho tenim 
molt a prop" (link)

27/10/2020: TV3 – Diana Riba parla del darrer assaig de Raül Romeva: 'Ubuntu: la República del bé 
comú' (link)

13/12/2020: Vilaweb - “El Tribunal Suprem ha jugat amb el Parlament Europeu” (link)

13/02/2021: Nation Cymru - Plaid Cymru’s sister party poised to lead Catalan government for the 
first time since the civil war (link)
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/diana-riba-demanem-la-llibertat-de-junqueras-fa-tres-mesos-que-es-vulneren-els-drets-dels-eurodiputats/video/5987987/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-diana-riba-erc-violencia-estado-ligo-catalunya-valores-paz-20191222091331.html
https://www.rac1.cat/politica/20200107/472770470869/riba-suprem-junqueras-eurodiputat.html
https://radiosabadell.fm/noticia/diana-riba-eurodiputada-i-parella-de-raul-romeva-el-judici-va-ser-un-boci-de-llibertat
https://www.isabadell.cat/politica-a-sabadell/diana-riba-eurodiputada-i-parella-de-raul-romeva-el-suprem-sentencia-per-ideologia-no-per-justicia/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/diana-riba-ahir-vam-veure-pressions-clares-a-sassoli-despres-dhaver-dit-que-acataria-el-que-digues-el-tjue/video/6006746/
https://www.20minutos.es/noticia/4381177/0/diana-riba-erc-parlamento-europeo-crisis-coronavirus/
https://www.vilaweb.cat/noticies/diana-riba-indults-reaccio-felicitat/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/laura-masvidal-i-diana-riba-sobre-la-situacio-dels-presos-estem-en-una-preso-dins-de-la-preso/video/6061445/
https://www.cugat.cat/noticies/politica/150463/diana-riba_-_en-el-moment-que-vam-veure-la-reaccio-de-la-policia-sabiem-que-allo-tindria-conseq%FCencies_
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/diana-riba-lobjectiu-de-lindependentisme-es-superar-el-50-a-les-eleccions-ho-tenim-molt-a-prop/video/6062415/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-diana-riba-eurodiputada-i-raul-romeva-exconseller-dafers-exteriors-relacions-institucionals-i-transparencia-i-autor-de-lassaig-ubuntu-la-republica-del-be-comu/video/6066237/
https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-diana-riba-parlament-europeu-tribunal-suprem/
https://nation.cymru/news/plaid-cymrus-sister-party-poised-to-lead-catalan-government-for-the-first-time-since-the-civil-war/


5. Conferències 

Nom de la jornada: Lawfare: Judiciali-
zation of politics
Data: 19 de febrer de 2020
Lloc: Parlament Europeu, Brussel•les
Descripció: La conferència va analitzar 
l’impacte del fenomen del Lawfare 
tant a Amèrica Llatina com a Europa, i 
va exposar casos en primera persona. 

Nom de la jornada: Situation of prisons in 
the EU in the context of Covid19
Data: 2 de juliol de 2020
Lloc: Webinar
Descripció: Conferència co-organitzada 
amb l’eurodiuptada del grup Verd/ALE, 
Saskia Bricmont, que va comptar amb la 
participació del Comisari de Justícia, 
Didier Reynders. La conferència va analit-
zar l’impacte del covid19 dins els sistemes 
penitenciaris europeus. 

Nom de la jornada: European Deltas 
rivers and climate change
Data: 2 de desembre de 2020
Lloc: Webinar
Descripció: Els deltes dels rius són una 
de les zones més amenaçades a causa 
dels efectes del canvi climàtic i l’aug-
ment del nivell del mar a tot el món. El 
seminari perseguia analitzar els princi-
pals reptes i mesures a prendre per 
protegir els Deltes en el marc del Tracte 
Verd de la UE.
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