
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DE  JUNTS PER CATALUNYA_ A 
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE CONSELL COMARCAL  DE BAIX EBRE PER 
DEMANAR UN DESCONFINAMENT DIFERENCIAT A LES TERRES DE L’EBRE 

 

Les Terres de l’Ebre estan encaminant la post-emergència després de la greu pandèmia 

generada per la Covid-19. Per tal de gestionar aquesta crisi, la regió sanitària va establir 

un pla de contingència que preveia el tancament de diferents CAP i consultoris dels 

pobles de les Terres de l’Ebre. 

Un cop passada la fase inicial de la Covid-19 i tenint en compte que estem amb la 

desescalada entenem que s’ha de revertir el pla de contingència de la regió sanitària i 

que els diferents CAP i consultoris de les Terres de l’Ebre puguin recuperar l’activitat. 

Amb la no obertura dels diferents CAP i consultoris, moltes persones han d’efectuar 

desplaçaments innecessaris a poblacions veïnes per tal de poder-se visitar. Sovint es 

tracta de pacients d’edat avançada i amb diferents patologies, per això cal minimitzar 

els desplaçaments i garantir l’atenció més directa possible. Entenem que el fet de no 

tornar a obrir els CAP i consultoris i recuperar l’activitat prèvia es podria entendre com 

una retallada encoberta del departament de Salut. 

A més, el departament de Salut ha menystingut les Terres de l’Ebre. Si la situació ha 

estat més favorable que a d’altres territoris ha estat gràcies als ebrencs i ebrenques i a 

les peculiaritats del nostre territori. Mentre al Pirineu i Aran per cada cas confirmat 

només hi havia 3 sospitosos, a les Terres de l’Ebre per cada cas confirmat hi havia més 

de 15 sospitosos. Per què a les Terres de l’Ebre fan menys tests? 

Un altre dels punts foscos en la gestió de les dades del departament de Salut és també 

la classificació dels èxitus. A les Terres de l’Ebre hi ha durant un mes hi ha hagut el 40% 

dels èxitus no classificats: és a dir, el departament de Salut no sap on han mort 18 

persones a l’Ebre. Han mort al seu domicili, a un hospital, a un centre sociosanitari o a 

una residència? El 19 de maig en van classificar 11 com a èxitus a un hospital. Salut ha 

necessitat 30 dies per descobrir que 11 persones van morir a un centre hospitalari? Què 

passa amb els 7 no classificats que encara queden? Seguim sent el territori amb un 

percentatge més elevat d’èxitus no classificats. 

 



 

 

D'acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre 

aprovi els següents acords: 

Primer.- Instar al departament de Salut a la reobertura i posada en funcionament del/s 

CAPS/Consultoris de les Terres de l’Ebre que encara estan tancats garantint totes les 

mesures de seguretat. 

Segon.- Instar al departament de Salut a recuperar de forma efectiva de tots els serveis 

que abans es prestaven al/s CAP/consultori. 

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Salut un aclariment pel que fa al nombre de èxitus 

no classificats a les Terres de l’Ebre 

Quart.- Exigir al departament de Salut tests per als més de 3.500 casos sospitosos a 

les Terres de l’Ebre. 

Cinquè.-  Informar d'aquests acords als Serveis Territorials de Salut a les Terres de 

l’Ebre, al departament de Salut, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 

Parlament i a totes les entitats municipalistes. 
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