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L’exdirectiu del Barça Gabriel
Masfurroll es queda amb la
gestió de la clínica L’Aliança

Es disparen
fins a 6.000 les
sol·licituds per a
beques menjador
a Lleida
Els mestres elegits per
directors es multipliquen

Mi Tres Torres || Acord de Divina Pastora amb aquest grup hospitalari que
garanteix mantenir la plantilla i preveu adquirir la propietat en tres anys

Les sol·licituds d’ajuts per al
menjador escolar es disparen
aquest curs fins a les 6.089, l’any
passat van ser 5.711 i se’n van
concedir 3.709 amb una inversió
d’1,8 milions.
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Tres cigonyes electrocutades.

Les cigonyes de
l’abocador de Montoliu
provoquen continus
talls de llum
La proliferació de cigonyes a
l’abocador de Montoliu, més de
mil actualment, provoca talls
de llum i petits incendis en els
termes limítrofs.
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Rajoy torna a fracassar, Sánchez es postula
Espanya, abocada a unes terceres eleccions en un any, mentre el líder del PSOE podria
intentar un pacte amb Podem i C’s, i els nacionalistes se li ofereixen si accepta la consulta
és notícia ❘ 3-5

laboral

L’atur continua baixant a
Lleida a l’agost mentre
a la resta d’Espanya puja
economia ❘ 23

Salut

Aconsegueix un donant
de medul·la al detectar-li
leucèmia en un embaràs
guia ❘ 37
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Amagar l’ou
el parlament de Catalunya, en les seues al·legacions
al Tribunal Constitucional per
l’incident d’execució de la interlocutòria que impedia de
debatre les conclusions de la
comissió d’estudi sobre el Procés, demana a l’alt tribunal espanyol que “no sobreestimi”
els efectes jurídics de l’esmentada actuació parlamentària.
Certament no sembla aquest un
argument de confrontació amb
el TC, sinó més aviat un intent
d’exculpació dels membres de
la Mesa per evitar-los les conseqüències punitives, fins i tot
penals, que hi puguin recaure
per la suposada desobediència
de la interlocutòria del Tribunal Constitucional que prohibia
portar més enllà les conclusions
de la comissió d’estudi sobre el
Procés. Diu la presidenta del
Parlament que la dignitat de
la institució obliga a presentar
al·legacions malgrat els arguments dels qui, com la CUP, reclamen ja una desobediència
clara a un tribunal la legitimitat
del qual es posa en dubte a cada
pas. En tot cas, aquestes al·legacions haurien d’estar d’acord
amb els arguments que s’esgrimeixen al carrer per defensar la
independència i no ser el típic
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Un futur per a L’Aliança

Les al·legacions del
Parlament haurien
d’estar d’acord amb
els arguments que
s’esgrimeixen per la
independència
material jurídic amb què evitar
conseqüències penals a uns actes que, a hores d’ara, tothom
sap que pretenen conduir cap a
la constitució de Catalunya en
un estat independent. El contingut del text exculpatori presentat per la Cambra catalana
no sona, ni de lluny, a les protestes patriòtiques del diputat
Tardà (“no tenim por”), sinó a
paperassa legal despatxada per
advocats sense una altra intenció que amagar l’ou. Algun dia
haurà de ser, oi?

Xavier Rodamilans de la O
Notes al marge

Destriem bé la fruita
A la nostra ciutat en el sector
empresarial tenim múltiples experiències que des d’una perspectiva de responsabilitat social demostren que és possible
generar llocs de treball dignes
i que aquests, no són impediment per a la seva viabilitat
econòmica. Ans al contrari, garantir un salari i respectar els
drets laborals dels treballadors
i treballadores són garantia de
qualitat del servei o producte
que estan oferint al mercat.
El sector empresarial de
Lleida contribueix en la lluita
contra la pobresa i l’exclusió
social. Tot i això, un col·lectiu
de treballadors temporers del
camp afectats per les irregularitats laborals aplicades per les
ETT es va manifestar el dilluns
8 d’agost, denunciant les situacions d’abús que pateixen, treball sense contracte, jornades
laborals sense cap tipus de descans perquè no cobren per hores sinó per feina feta, nombre
d’hores treballades no remunerades, retards en el pagament
de la prestació dels seus serveis, percepció de salaris molt
per sota del salari mínim interprofessional i un llarg etcètera.
Són casos concrets i no es pot
generalitzar, però existeixen.
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director de redacció.

7

L’administració autonòmica i
la inspecció del treball pot fer
bastant més per evitar aquest
tipus de situacions. A les persones que pateixen situacions
d’explotació per por a perdre la
seva feina, se’ls ha d’informar
dels seus drets i ajudar-los.
Hem d’anar potenciant empreses que generin oportunitats formatives, prioritzin les
persones davant dels beneficis
i assegurin que tots els treballadors i treballadores puguin
treballar en condicions justes.
Per guanyar avui cal innovar, dissenyar i executar sumant esforços. Una de les conseqüències més tristes de les
actuacions d’algunes de les persones que diuen que provenen
de l’esquerra social, independentista i transformadora quan
no tenen clares les missions ni
els valors, és no saber fer-ho i
caure cada vegada més en l’almoina a qualsevol preu. Encara
que sigui a costa de la dignitat
de les persones a les quals diuen
voler ajudar.
Tornar a l’assistencialisme
dels anys 70 i pensar que la solució és un alberg específic per
temporers en lloc de treballar
cap a la integració social, és un
error.

Pocs dels nostres lectors deuen saber que l’origen de la Quinta de Salud La Alianza
es remunta a la Sociedad La Alianza, Hermandad de Camareros de Barcelona, que
va promoure la creació d’una secció d’ajuda en cas de malaltia, i va habilitar les
corresponents instal·lacions per curar els agremiats i les seues famílies, a banda
d’atendre els seus problemes quotidians de salut. La primera clínica es va obrir
a la capital catalana el 1904 i entre el 1945 i el 1948 es van inaugurar els centres
de Girona, Tortosa i Lleida. La de Ponent es va convertir en l’hospital privat de
referència de les comarques lleidatanes, amb rècord d’afiliats i un servei mèdic
de primer nivell que suplia i complementava els dèficits de la sanitat pública en
la dictadura franquista. Després de la fallida de l’entitat el 2002, se’n va frustrar
el trasllat i ampliació a la partida Copa d’Or de la ciutat i a partir d’allà totes les
iniciatives per recuperar prestigi i serveis no han acabat d’arrelar, inclosa la fusió
amb el grup assegurador Divina Pastora. Per la seua història i pel capital humà i
mèdic que sempre ha conservat l’antiga L’Aliança, ara Clínica de Ponent, és una
esperançadora notícia per a Lleida que un grup de la solvència del de Gabriel Masfurroll assumeixi la gestió durant tres anys per intentar reflotar-la.

El fracàs dels polítics
La nova investidura fallida del candidat del PP, Mariano Rajoy, culmina un procés de fracassos en la política espanyola que no té precedent en la història recent
des de la restauració democràtica. Evidentment, d’abans de la negra etapa del
franquisme, la qual va començar amb un cop d’estat contra el govern legalment
constituït de la República, hi ha precedents de tota mena de barbaritats polítiques i
socials. Però com que no estem a l’edat mitjana ni discernim les nostres diferències
a trets, alguna manera hauran de trobar ses senyories d’iniciar la segona transició
espanyola i trobar una sortida legal, política i social al laberint en què la corrupció,
la crisi econòmica, l’atur i la falta de diàleg amb les nacionalitats històriques ens
han abocat.
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vox populi
Anacleto Panceto @Xuxipc
«Marhuenda ha regalat un diari a Rajoy, perquè durant el
debat sempre tingui La Razón.»
Max Pradera @maxpradera
«Felipe González ja està molt gran i s’ha tornat a opinar a
sobre: ara diu que no governi Rajoy. A veure demà!»
Mercutio @Mercutio_M
«El PSC demana la via canadenca si no surt la federal. Si
tampoc no surt, la dissolució de l’URSS. Si no, allò de Texas...»

S. S. de Santamaría
«Sense
investidura es
veuran afectades
les prestacions i
sous públics. Hi
haurà perjudicis
molt greus»

Albert Rivera @Albert_Rivera
«Tot el meu suport als centenars de milers de veneçolans que
avui han pres Caracas demanant democràcia i llibertat.»
Cuenta hasta diez @cuentahastaten
«Tots els que demanen solidaritat per a la presa de Caracas, a
veure què demanen l’11-S per a Catalunya.»
Peperufo @Peperufo
«Molt gran Tardà parlant de corrupció i retallades quan va fer
president el fill polític de Pujol, Artur Mas, i governa amb CDC
de la mà.»

Vicepresidenta del Govern
espanyol en funcions
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Més de 6.000 peticions de beques
menjador per al pròxim curs
www.segre.com/lleida
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Un menor, condemnat per agredir un
mosso fora de servei
p.
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sanitat equipaments

El grup hospitalari de l’exdirigent del Barça
Masfurroll passa a gestionar Clínica de Ponent

Divina Pastora cedeix el control de l’antiga L’Aliança durant tres anys a Mi Tres Torres || La societat
garanteix mantenir la plantilla i preveu adquirir la propietat de la clínica al finalitzar aquest període
lleonard delshams

j. martí

❘ lleida ❘ El grup Mi Tres Torres,
titular de la clínica del mateix
nom a Barcelona i presidit per
l’exvicepresident del Futbol
Club Barcelona Gabriel Masfurroll, va assumir ahir la gestió
de la Clínica de Ponent (antiga L’Aliança), propietat de la
mútua Divina Pastora. Així ho
van confirmar a aquest diari les
dos parts, que van detallar que
l’acord és per un període de tres
anys. En declaracions a SEGRE,
Masfurroll va assenyalar que la
intenció del seu grup és aconseguir la propietat al cap d’aquests
tres anys “si tot va bé”. El president de Mi Tres Torres va garantir “absolutament” que d’entrada mantindran la plantilla. “No
venim a retallar res de res, sinó
a millorar el servei de l’hospital”, va recalcar. També va deixar clar que la gestió dependrà
al 100% del seu grup, malgrat
que Divina Pastora mantingui
la titularitat. “El gestionarem
com si fos nostre. Divina Pastora continua sent la propietària
però es desentén de la gestió”,
va manifestar.
Tant Masfurroll com la companyia d’assegurances van destacar que l’objectiu és potenciar
la clínica oferint un servei d’alta
qualitat perquè sigui referent
del sector a Lleida. Amb aquest
objectiu, Mi Tres Torres ja ha
adoptat la decisió de designar
Clara Parés Massagué, fins ara
responsable de Projectes Econòmics de l’Institut Català de
la Salut (ICS), nova responsable
de Clínica de Ponent. “És una
persona de la nostra més íntima
confiança”, va explicar Masfurroll. Parés, que assumirà aquest
lloc el dia 15, va ocupar diversos
càrrecs a USP Hospitales, inclòs
el de número dos de l’institut
universitari Dexeus, durant els
12 anys en què l’exdirectiu del
Barça va ser president d’aquest
grup hospitalari, que va fundar
el 1998 i que va convertir en
la principal xarxa d’hospitals
privats de l’Estat.
Masfurroll es va desvincular d’USP el 2010, però el 2014
va reprendre el negoci hospitalari al costat dels seus socis
de Wings 4 Business a l’aconseguir la majoria d’accions de
la clínica Tres Torres, una de
les de més prestigi de Barcelona. Al FC Barcelona, va ser
vicepresident entre el 2000 i el
2003, directiu entre el 1989 i
el 1992 i patró de la Fundació
entre el 2010 i el 2015.

La façana principal de la Clínica de Ponent a l’avinguda Prat de la Riba va ser renovada fa dos anys.

“Millorarem i adequarem
l’hospital al que necessiti Lleida”
n Masfurroll va afirmar que
la Clínica de Ponent, “ben
portada, pot ser un gran hospital”. Va assegurar que faran el seu treball “molt bé”,
però alhora va precisar que
parlaran “amb la gent [els
professionals], els escoltarem”. “A partir d’aquí anirem fent els canvis per millorar l’hospital i adequar-lo
a les necessitats de Lleida”,
va reblar. Precisament, va
indicar que un dels seus objectius és identificar-se amb
la ciutat. “No venim a colonitzar ni a ensenyar a ningú”,
va afirmar.

D’altra banda, va assenyalar que continuaran mantenint l’aposta per combinar
l’activitat estrictament privada amb la pública derivada del concert amb el Servei
Català de la Salut. En aquesta
línia, va destacar que la que
serà la seua màxima responsable, Clara Parés, “coneix
molt bé tant el sector privat
com el públic”, i va insistir
que no hi haurà diferències en el tracte a pacients en
funció de la procedència. “El
que és realment important és
la situació personal de cada
pacient”, va concloure.

L’acord posa fi a tres anys
d’incertesa sobre el seu futur
n La Clínica de Ponent compta
amb una plantilla de 210 professionals i pertany a Divina
Pastora des del 2013, quan
aquesta es va fusionar amb la
mútua L’Aliança. Divina Pastora sempre va deixar clar
que la seua intenció era traspassar el centre quan tingués
una oferta adequada, ja que
aquesta mútua no gestiona
directament cap clínica i n’ha
venut altres que va heretar de
l’antiga Aliança. Per fer-la més
atractiva, va invertir 1,5 milions a renovar la façana i diverses instal·lacions de la clínica,
inaugurada el 1948, i fa una

mica més d’un any va assolir
un principi d’acord per a la seua venda a l’empresa Vithas,
titular de l’hospital Montserrat. L’acord contemplava l’acomiadament de 45 empleats i
va ser aprovat en una votació
de la plantilla, però finalment
Divina Pastora va fer marxa
enrere a l’espera de trobar un
acord més satisfactori. Ara ho
ha aconseguit amb el grup Mi
Tres Torres, la clínica de Barcelona del qual forma part de
la seua xarxa de proveïdors
des de fa un any. Divina Pastora va tancar el passat exercici
amb un benefici de 9,1 milions.
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Amb el cul a l’aire

l’ascensor

Cada cosa
al seu lloc

F

mentir no és el mateix que ocultar la vea deu anys, Albert Rivera va ensenyar el cul, literalment, per mosritat. Ja els romans ho havien distingit
clarament: suggestio falsi era mentir,
trar –és un dir– que no tenia res
dir el contrari de la veritat, o si més no
a amagar i que pretenia acabar
el contrari del que hom creu que és la
amb la corrupció i la mentida polítiques.
veritat. I suppressio veri era ocultar allò
Ja veiem com ha acabat: tapant les verque és cert a les persones que estarien
gonyes metafòriques i també reals dels
legítimament interessades a saber-ho.
més corruptes i mentiders de tots. Ja se
Si la pràctica habitual dels polítics és
sap, qui paga mana. El rètol electoral de
mentir i ocultar la veritat, C’s venia a dir:
Ciutadans –aleshores encara nom català;
nosaltres som diferents, no farem ni una
com passa el temps, oi?– a les eleccions
cosa ni l’altra. A mi m’agradava Wert,
catalanes era impactant. Un individu
ell sí que complia amb aquesta divisa.
jove, ben plantat, despullat de pèl a pèl i Dit això, per què
Deia, per exemple, que ell volia «españotapant-se les vergonyes amb les mans. La
simbologia era potent, venia a dir: «Ho Rivera menteix
lizar a los niños catalanes». Res més clar.
tinc tot a la vista, no m’avergonyeixo –ai no, que només
També m’agrada Tardà, per la mateixa
de les meves idees i faig de la franquesa oculta la veritat–
claredat amb què parla de la nostra irla meva divisa, no menteixo.» Era interevocable voluntat d’independència, i
perquè sempre diu el que pensa i també
ressant que, simbòlicament, es parlés de quan parla de
pensa el que diu. També m’agrada Arcadi
corrupció i de mentida. De la primera, trilingüisme?
Espada, cofundador de C’s, que deia que
no en vull parlar; prou divertida –per
tenia «la obligación moral de trabajar
tràgica i llastimosa– ha estat la redefinició que ha fet C’s per tal d’ajustar-se al grau de culpa para que el número de lenguas disminuya». Dit això,
que el PP volia assumir durant la darrera negociació. per què Rivera menteix –ai no, que només oculta la
De la segona, sí, perquè C’s pretenia fer bandera de la veritat– quan parla de trilingüisme, que a Catalunya
veritat i sobretot de la franquesa. Faig aquesta distinció ja practiquem en el sistema educatiu, quan en realitat
perquè molta gent encara pensa –equivocadament– que només vol fotre la immersió lingüística?

acn

L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, que ahir
va explicar el programa institucional
que ha preparat la
Paeria per a la Diada,
no vol barrejar els
seus càrrecs i, al ser
preguntat en aquest
acte per les dos llistes
que en el seu partit
optaran a dirigir el
PSC, la d’Iceta i la de
Parlon, va dir que
contestaria però fora
del saló del Retaule,
que té caràcter oficial
i les coses del partit
no han de barrejar-se
amb les del paer. Va
contestar més tard,
però al passadís.

No es votarà
per Nadal
Acabi com acabi
l’olla de grills, per
no dir una altra cosa, en la qual s’ha
convertit la política,
el que sí que està
clar és que no hi ha
nassos per convocar
les eleccions per al
dia de Nadal i gastar
les estrenes de tot
Espanya a mobilitzar els funcionaris.

la imatge
del dia

Gabriel Masfurroll
Ens congratulem
per l’aposta d’aquest
emprenedor del
sector mèdic català
per gestionar l’antiga clínica de L’Aliança de Lleida.

Vanesa Farreny
Aquesta veïna de
Corbins a qui van
diagnosticar un càncer gràcies a l’embaràs del seu fill ha
trobat ara un donant de medul·la.

Lee Jae-yong
Administrador de
Samsung, el gegant
sud-coreà que ha
retirat del mercat
tots els Galaxy Note
7 per unes bateries defectuoses.

Els ramaders de
muntanya, contra
les retallades
Una quarantena de ramaders convocats per
Unió de Pagesos es van
manifestar ahir a Tremp
contra les retallades en
els ajuts per producció
ecològica que minven
els seus ingressos.
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S. S. de Santamaría
La vicepresidenta
amenaça amb sous
públics i pensions
si no hi ha govern,
mentre col·loquen
l’exministre Soria
al Banc Mundial.

