
 

 
                                                                                                  

Amposta, 20 d’abril de 2022 

El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Amposta, 

presenta per al seu debat al ple la següent moció: 

MOCIÓ PER RESTABLIR EL SERVEI DE PARTS I CESÀRIES A L’HOSPITAL 
COMARCAL D’AMPOSTA. 

 
Dintre de la cartera de serveis de la web de l’Hospital Comarcal d’Amposta, consultada el 

passat 19 d’abril de 2022, hi trobem al Bloc Quirúrgic (https://hcamposta.cat/serveis/bloc-

quirurgic/), entre d’altres, que també es disposa de bloc obstètric, on es realitzen parts i 

cesàries. Fins i tot, en l’apartat de presentació de l’Hospital Comarcal d’Amposta es descriu 

que hi compta amb un complet bloc quirúrgic amb sala de parts. 

Entenem que si avui dia s’estan oferint aquests serveis i no es presten, és perquè existeix la 

intenció de restablir-los i què la seva suspensió deu ser deguda a causes sobrevingudes. 

Desconeixem quines han estat les veritables causes, si no és perquè com en tants altres 

serveis, s’han vist aturats durant la pandèmia.  

La veritat és que des de fa molts anys, generacions del nostre municipi han nascut allí, des que 

s’anomenava Clínica Arrossera i les més recents a l’Hospital Comarcal d’Amposta. Un servei 

que no s'hauria de perdre i haurien d'esmerçar tots els esforços en restablir-lo el més aviat 

possible.  

El passat mes de març es creava la iniciativa “Creixem amb tu”, un acte per donar la 

benvinguda als nadons d’Amposta nascuts el 2021, però nascuts a l’hospital d’Amposta ben 

segur què no n’hi havia cap, perquè durant el 2021 fins avui dia no es realitza aquest servei, tot 

i oferir-lo a la web del mateix Hospital. 

És per tot això que, des del Grup Municipal Socialista instem a l'aprovació pel Ple de 

l’Ajuntament d’Amposta el següent ACORD: 

- Restablir a l’Hospital Comarcal d’Amposta el bloc obstètric per poder dur a terme parts 

i cesàries. 

 

Angels Calleja Sansano 
Portaveu Socialistes d’Amposta 
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