
 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 

Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Quin criteri ha fet servir el Govern per dividir la regió sanitària de Barce-
lona en tres àrees? 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Per quin motiu no s’ha dividit la regió sanitària de Barcelona en tres àre-
es fins ara? 

 
 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Què implicarà la nova divisió de la regió sanitària de Barcelona en tres 
àrees en cada una de les fases de desconfinament? 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Per quin motiu ha decidit el Govern aïllar la ciutat de Barcelona de la 
resta de l’Àrea Metropolitana per les diferents fases de desconfinament? 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Què comportarà l’aïllament de la ciutat de Barcelona de la resta de 
l’Àrea Metropolitana per les diferents fases de desconfinament? Com es 
controlarà la mobilitat? 
 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Com té previst el Govern portar a terme el control dels casos de Co-
vid19? Es farà per regions sanitàries o per àrees bàsiques? Sota quins 
criteris? 
 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Té previst el Govern diferenciar el desconfinament en funció dels parà-
metres que faran servir per confinar Barcelona ciutat? 

 
 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Ha valorat el Govern les conseqüències socials i econòmiques que com-
portarà un possible aïllament de la ciutat de Barcelona en les fases del 
desconfinament? Quin és el seu capteniment? 
 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
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Ref.:   

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb 
resposta escrita. 

El Departament de Salut ha informat de la proposta de desconfinament per a 
Catalunya on divideix el territori i la mobilitat de les persones en cada una de 
les fases, en nou regions sanitàries i, a petita escala, en una subdivisió per 
àrees bàsiques de salut. En el cas de la regió sanitària de Barcelona, s’ha dividit 
en tres àrees: l’àrea metropolitana nord, l’àrea metropolitana sud i Barcelona 
ciutat. Aquesta divisió podria comportar l’aïllament de Barcelona ciutat.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

- Què entén el Govern per mobilitat obligada en les fases de desconfina-
ment? 
 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020 

Assumpta Escarp Gibert  
Diputada del GP PSC-Units 
 
 
 
 
 
 

 


