MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP A INSTÀNCIA DEL COL.LEGI OFICIAL
DE METGES DE TARRAGONA I QUE COMPTA AMB ELS SUPORT D’ONZE COL.LEGIS
PROFESSIONALS MÉS, A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE, PER RECLAMAR LA
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL.

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona presenta la següent moció que també compta amb
el suport dels següents col·legis professionals.
1. Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona
2. Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de les Terres de
l'Ebre
3. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (demarcació de l'Ebre)
4. Col·legi de Graduats socials de Tarragona
5. Col·legi Enginyers Tècnics Industrial De Tarragona (Seu de les Terres de l'Ebre)
6. Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (delegació Terres de l'Ebre)
7. Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa
8. Col·legi de fisioterapeutes de Catalunya (secció territorial de les Terres de l'Ebre)
9. Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport
10. Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
11. Delegació de Terres de l’Ebre del Col·legi de Treball Social de Catalunya
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Exposició de motius
L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és l’hospital de referència dels 180.000 habitants de
la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre.
El centre es va inaugurar el 1976 i des d'aleshores s’han executat diverses remodelacions que
han intentat adaptar-lo a les necessitats del territori. Durant les darreres dècades, l’augment
de la complexitat i la incorporació de noves prestacions han fet que la necessitat de nous
espais sigui constant i han originat que l’hospital visqui en un estat permanent d’obres. A les
necessitats assistencials cal afegir-hi les derivades de l’activitat docent i de recerca.
L’hospital és centre docent de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Ferran, dedicada a la
recerca biomèdica, té la seva seu a l’Hospital. Estes dues entitats cada cop demanden més
espais per poder dur a terme les seues activitats.
Per tot plegat, en els darrers 20 anys, els diferents governs de la Generalitat han manifestat
la intenció de buscar una solució integral i racional que doni una resposta permanent als
principals problemes de l’actual edifici. La solució de la manca d’espais és l’ampliació però
l’ampliació està dificultada per l’emplaçament de l’hospital.
L’hospital està sobre en un talús, a uns 30 metres de desnivell del centre de Tortosa i el trobem
envoltat per les muralles medievals de la ciutat. Això fa que qualsevol projecte d’ampliació
estigui supeditat al manteniment dels elements patrimonials que formen part del llegat
històric del territori. És per això que alguns dels projectes d’ampliació presentats en la darrera
dècada proposaven ampliar l’hospital en direcció al desnivell que el separa del centre de la
ciutat. Finalment, estos projectes s’han desestimat per l’elevat cost que suposaven.
La situació de l’hospital també dificulta l’accés al centre, de fet l'única via d’accés sovint es
converteix en un embut viari on veïns, treballadors i usuaris procedents de tots els municipis
de les Terres de l’Ebre, se solen quedar atrapats. El col·lapse circulatori també afecta
ocasionalment els vehicles d’emergències mèdiques
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Una de les solucions que el Departament de Salut va presentar el 2010 era la construcció d’un
edifici en un nou emplaçament. El projecte preveia la construcció del nou hospital en uns
terrenys situats entre Tortosa i Roquetes amb accés directe a la C12 (principal eix viari que
vertebra les quatre comarques de l’Ebre). Aquell projecte va generar un ampli consens al
territori i entitats, municipis i forces polítiques van afanyar-se en donar-hi suport. La crisi
econòmica de principis de la dècada dels 2010 va fer que el projecte quedes aturat i anys
després es va abandonar definitivament.
Recentment, la Generalitat ha anunciat, la construcció de nous edificis que han de substituir
als actuals hospitals de l’Institut Català de la Salut (Hospital Trueta de Girona, Hospital Joan
XXIII de Tarragona, Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona). Per això, creiem que des de
les Terres de l’Ebre hem de reclamar, també, la construcció d’un nou edifici que solucioni d’una
vegada per totes, els problemes derivats de l’actual emplaçament.
La solució que reclamem, és la mateixa que s’ha adoptat en altres territoris. A Reus, per
exemple, després d'incomptables ampliacions de l’antic hospital, situat al centre històric de
la ciutat, es va optar per construir un nou edifici als afores del municipi. El nou hospital de
Girona o de Tarragona també s’han projectat a la perifèria de sengles ciutats.
A les Terres de l’Ebre hi ha un ampli consens en reclamar la construcció d’un edifici que
modernitzi, ampliï i millori els serveis de l'Hospital “Verge de la Cinta” i que a més resolgui el
greu problema pel que fa als accessos. Per això és necessari que qualsevol solució que
pretengui ser definitiva ha de contemplar el trasllat de l’hospital a un nou emplaçament.
No rebutgem la proposta de millora, efectuada recentment pel Departament de Salut, però
som conscients que aquesta proposta no resoldrà el greu problema d’accessibilitat que
sofreixen els habitants dels municipis de Terres de l’Ebre i tampoc garantirà que en un futur
el centre pugui ser efectuar noves ampliacions.
Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i amb l'adhesió de la majoria dels col·legis
professionals amb representació a les Terres de l’Ebre considerem que no és moment de
lamentar el temps perdut, sinó d'advocar per la unitat de tots els agents del territori i
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juntament amb els grups polítics, avançar i treballar per aconseguir la construcció d’un centre
hospitalari en un emplaçament que doni resposta a les necessitats de les persones i el
conjunt de la societat ebrenca.
Per tot l'anterior presentem una moció per tal d’aconseguir que el Ple de l'Ajuntament
assumeixi els següents acords:
PRIMER: Reclamar la construcció d’un hospital en una nova ubicació que s’ajusti a les
exigències actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que doni resposta
a les necessitats de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i que posi fi als greus problemes
d’espais i accessibilitat derivats de l’actual emplaçament de l’Hospital “Verge de la Cinta”.
SEGON: Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que presenti amb la
major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari en un emplaçament que origini el
màxim consens possible al territori.
TERCER: Notificar aquest acord a la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, a la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de
Catalunya i a la resta d'administracions implicades.
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