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MOCIÓ PER DEMANAR UN DESCONFINAMENT ANTICIPAT A LES  TERRES DE 
L’EBRE. 
 
Després de conèixer l’anunci del govern espanyol i la seva proposta de 
desconfinament hem pogut constatar una vegada més l’actitud recentralitzadora del 
govern de l’estat. 
 
En la seua visió provincial han determinat un desconfinament contemplant com a 
àrees les diferents províncies sense tenir en compte les diferències entre les grans 
poblacions i els pobles petits. 
 
Des de Junts per Catalunya entenem que la millor divisió per Catalunya no es el model 
de províncies sinó el de Vegueries, o, per aquest cas, el de regions sanitaries. A més, 
dintre les mateixes Vegueries la situació generada per la Crisi de la Covid19 és molt 
diferent a cada comarca. Per tot això, entenem que qui ha de planificar i portar a terme 
el desconfinament a les Terres de l’Ebre (i a Catalunya) és el Govern de la Generalitat 
amb la participació activa dels alcaldes i alcaldesses del territori. 
 
Les Terres de l’Ebre són un territori amb una densitat de població molt menor respecte 
altres indrets de Catalunya, i amb unes dinàmiques socials diferents, sense 
aglomeracions en els desplaçaments als centres de treball, o en la sortida dels xiquets 
i xiquetes. 
 
Les xifres d'infecció són molt menors respecte altres zones, per exemple, mentre al 
Camp de Tarragona hi ha més de 1.600 positius confirmats, a les Terres de l’Ebre la 
xifra és de 200. En aquesta línia, el percentatge de població que ha donat positiu a 
Barcelona és del 0,75%, mentre que a les Terres de l’Ebre és del 0,10%. A més, en 
moltes poblacions de les Terres de l’Ebre el nombre de positius és 0 i en la majoria de 
poblacions, menor de 5. 
 
Un dels indicadors destacats que determina el grau d’afectació de la Covid19 és 
l’ocupació de llits d’UCI. Mentre a Catalunya és del 200% (el doble de llits ocupats per 
pacients Covid19 que els disponible abans de l’emergència sanitària) a les Terres de 
l’Ebre aquesta xifra decau fins al 30%. 
 
D'acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple de l'Ajuntament aprovi els següents 
acords: 
 
Primer.- Instar al govern de l’estat a retornar les competències al Govern de la 
Generalitat per tal de planificar i executar el desconfinament a les Terres de l’Ebre amb 
la participació activa dels alcaldes i alcaldesses del territori. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat (o al govern de l’estat en cas de no cedir les 
competències) a que les diferents fases del desconfinament s’implementin a nivell de 
vegueries, Regions Sanitàries, i/o comarques segons la diferent afectació de la 
Covid19 i les particularitats de cada territori. 
 
Tercer.- Informar d'aquests acords al govern de l’estat, al Govern de la Generalitat, i 
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat, del Parlament i a totes 
les entitats municipalistes. 
 


