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El Comú recolzarà la 
moció del PSC per 
reprovar el Govern

paeria ple

❘ llEiDa ❘ El grup municipal 
del Comú, soci minoritari 
del govern format també 
per Esquerra Republicana i 
JxCat, preveu votar avui a 
favor d’una moció del PSC 
que insta la Paeria a reprovar 
el govern de la Generalitat 
per la seua gestió del segon 
confinament a la ciutat de 
Lleida. El Comú considera 
que s’ha de reprovar tot el 
Govern en ple, i no només 
la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i recorda que el ma-
teix president Quim Torra ha 
reconegut errors en la gestió 
de la segona onada de coro-
navirus a Lleida.

D’aquesta manera, en un 
sol dia hi haurà dos votacions 
discrepants al si del govern 
municipal. Per una banda 
hi ha la moció socialista al 
ple ordinari i, per una altra, 
a la sessió extraordinària 
per aprovar l’increment de 
la taxa del servei d’aigua i 
clavegueram que han pac-
tat Esquerra, PSC i el Comú, 

sense el suport de Junts per 
Catalunya.

De tota manera, és molt 
probable que la moció del 
PSC no tiri endavant malgrat 
el suport del Comú perquè el 
ple estarà format per 26 regi-
dors, no per 27, al presentar 
la seua renúncia en aques-
ta mateixa sessió José Luis 

Osorio, de Cs, que es queda 
momentàniament amb dos 
regidors. Així, l’alcalde, Mi-
quel Pueyo, amb tota segu-
retat exercirà el seu vot de 
qualitat i desfarà l’empat a 
13 vots, per la qual cosa la 
moció quedarà rebutjada 
encara que hi votin a favor 
PSC, Comú, Cs i PP.
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Agrotecnio presenta les seues investigacions
❘ llEiDa ❘ El centre Agrotecnio va presentar ahir les principals 
línies d’investigació a la consellera d’Agricultura, Teresa Jor-
dà. El director, Ignasi Romagosa, va indicar que la conselleria 
formarà part del patronat del centre, encara que no va con-
cretar si això anirà acompanyat d’una aportació econòmica.

Trenta pisos de propietat col·lectiva a Cappont
❘ llEiDa ❘ Les entitats Ponent Coopera i La Dinamo Fundació 
impulsen un edifici de propietat col·lectiva i autogestionat a 
Cappont amb trenta habitatges de diferents mides.

Cs reclama un pla per lluitar contra els okupes
❘ llEiDa ❘ El grup municipal de Cs presenta avui una moció 
al ple per sol·licitar l’elaboració d’un pla per lluitar contra 
l’okupació i estudiar els mecanismes per garantir la devolució 
d’immobles okupats.

La CUP denuncia la Paeria per no respondre-li
❘ llEiDa ❘ La CUP va denunciar ahir la Paeria davant de la 
Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica per falta de resposta a les preguntes que la formació 
va formular en relació amb el Pacte Social el juliol passat.
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NovAliança estrena unitats 
de crítics i per a arítmies
Masfurroll destaca que ofereix tecnologia punta als pacients  
de Lleida || Preveu reformar l’edifici annex de consultes

sanitat privada

gabriel Masfurroll, al costat del TAc de la clínica Mi novAliança.

maGDalEna altiSEnt

M. MArquèS
❘ llEiDa ❘ L’antiga clínica L’Ali-
anca, ara Mi NovAliança, ha 
reobert amb una reforma inte-
gral i una aposta per la medici-
na d’alt nivell i de proximitat, 
després de gairebé dos anys 
tancada al detectar-s’hi una 
gran esquerda. El negoci és 
del grup Clíniques Mi, i Divi-
na Pastora és la propietària de 
l’edifici. Els dos el van rehabi-
litar. “Hem fet una aposta molt 
important, just enmig d’una 
crisi i, a més d’invertir en tec-
nologia punta i d’alt nivell, no 
només hem mantingut tots els 
llocs de treball, sinó que hem 
contractat més professionals”, 
va destacar Gabriel Masfur-
roll, president del grup Clíni-
ques Mi. “La gent de Lleida ha 
de saber que no necessita anar 
fins a Barcelona i que aquí dis-

posa d’un bon hospital amb 
bons professionals i una bona 
tecnologia”, va assenyalar, i 
també va explicar que “hem 
creat un eix de col·laboració 
amb la nostra altra clínica a 
Barcelona”.

Entre les novetats que ofe-
reix el centre, és que entre els 
quatre quiròfans de què dispo-
sa pot arribar a practicar tota 
mena de cirurgia completa, 
va explicar Xavier Caufapé, 
gerent de la clínica. “També 
comptem amb una unitat per 

a pacients crítics amb patologi-
es més complexes i hem posat 
en marxa una unitat d’Arít-
mies i una Unitat de Mama, 
a més d’apostar per l’otorino-
laringologia i oftalmologia”, 
va explicar. El centre compta 
amb un concert amb el Cat-
Salut de 6,3 milions d’euros 
anuals, que li deriva pacients 
per a Oftalmologia, Cirurgia 
General i Traumatologia. Fa 
dos setmanes que s’han reprès 
després de la segona onada de 
Covid-19 d’aquest estiu. “Hi 
ha una magnífica col·laboració 
i ens adaptarem a les necessi-
tats de Salut”, va manifestar 
Masfurroll, que va afegir que 
el pròxim objectiu és reformar 
l’edifici de les consultes exter-
nes, que atenen cinc-cents pa-
cients al dia, després de quedar 
obsolet.
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la clínica també  
reformarà l’edifici  
de consultes externes,  
que ha quedat antic
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