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Treballadors d’Urgències de L’Aliança, ahir, davant de la clínica.

Sanitas absorbirà L’Aliança i preveumantindre
obertes totes les clíniques, inclosa la de Lleida
La mútua buscava des de feia mesos un comprador i els treballadors temien que la Clínica de Ponent
acabés tancant || La Generalitat dóna llum verda a l’operació i destaca la solvència de l’oferta

SANITATECONOMIA

M.MARTÍNEZ
❘ LLEIDA ❘ Sanitas serà finalment la
companyia que es farà càrrec de
la mútua L’Aliança, que busca-
va des de feia mesos un compra-
dor per al seu negoci assegura-
dor i les clíniques que gestiona,
entre les quals hi ha la Clínica
de Ponent de Lleida. Represen-
tants sindicals van explicar que
L’Aliança els va confirmar ahir
al matí que les negociacions en-
tre les dos companyies estan
pràcticament tancades.“Són bo-
nes notícies. Comencem a veu-
re la llum al final del túnel des-
prés de tanta incertesa sobre el
futur de la clínica”, va explicar
Montse Peralta,membre del co-
mitè d’empresa.

Per la seua part, fonts del sec-
tor van confirmar que de totes
les ofertes presentades, la de Sa-
nitas és la que més possibilitats
té de quedar-se amb la mútua,
ja que és l’única que s’ha com-
promès a mantindre el negoci
assegurador, les clíniques a Llei-
da, Girona iTortosa, la marca i
les condicions d’assistència ac-
tuals als mutualistes.

L’operació de compra també
compta amb el vistiplau de la
conselleria d’Economia, que ahir
va confirmar que ha donat llum
verda al procés. Una portaveu
del departament va destacar
com a punts clau de l’operació
la solvència de Sanitas i el seu
pacte per mantindre en funcio-
nament totes les clíniques de
L’Aliança i assegurar-ne així
l’ocupació. La clínica de Lleida
compta amb una plantilla de 300
treballadors.

L’ Aliança es va establir el
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1948 a Camp deMart i el 1955,
a l’edifici actual de Prat de la Ri-
ba. La clínica ha tingut proble-
mes durant els últims anys a cau-
sa de la reducció de la quantitat
aportada per Salut a través del
concert i els problemes de la mú-
tua, que ha estat intervinguda
dos vegades per la Generalitat i
té 40 milions d’euros de deute
financer, més una xifra similar
de deute amb els proveïdors.
Després de l’absorció de la mú-
tua, caldrà veure si Sanitas as-
sumeix el projecte de construc-
ció d’una nova clínica a Copa
d’Or, al costat de l’antiga N-II.
Pel que fa a Sanitas, l’adquisició
de L’Aliança li permetrà conso-
lidar la seua expansió a Catalu-
nya, on ja és la segona compa-
nyia asseguradora.

Ensenyament adaptarà el nombre
d’alumnes per classe a cada centre
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Detingut per organitzar baralles
amb gossos perillosos a la Mariola
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■“Estic content, perquè la clí-
nica seguirà oberta, però a l’es-
pera de tindre més informació
sobre què passarà amb la plan-
tilla”, valorava ahir a la tar-
da un dels treballadors de la
Clínica de Ponent després d’as-
sabentar-se de la notícia. Els
treballadors estaven preocu-
pats des de feia molt temps pel
futur del centre i temien que
la clínica acabés tancant pels

problemes financers que ar-
rossega la mútua.

“No sabem amb seguretat
què passarà amb tots els llocs
de treball, però estem espe-
rançats. Si el concert (amb Sa-
lut) es manté, i creiem que se-
rà així, no hi ha cap raó per
acomiadar ningú”, assenyala-
va una altra treballadora de la
clínica, que actualment comp-
ta amb una plantilla de 300

persones. La setmana que ve
hi ha prevista una assemblea
a la qual assistirà la direcció
de L’Aliança per explicar als
treballadors els detalls de
l’operació i en quina situació
queda la plantilla de Lleida.
“Ara, el que més ens preocu-
pa és garantir que es queden
tots els treballadors”, va con-
cloure una portaveu del comi-
tè.

“Estemcontents, peròvolemmés informació”

LADADA

245.073
CLIENTS

És el nombre d’assegurats que
tenia Sanitas a Catalunya a finals
del 2010, amb unes primes de
162.323.281 euros. És la segona
companyia asseguradora.

107.581
CLIENTS

L’Aliança comptava amb aquest
nombre d’assegurats a Cata-
lunya, amb unes primes de
78.266.954 euros.

L’Arnau no
cobreix quatre
placesMIR

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ L’assignació de places
de metges interns residents
(MIR) ha deixat quatre pla-
ces hospitalàries sense cobrir
a l’Arnau (hematologia, far-
màcia hospitalària,UCI i ana-
tomia patològica), però ha
omplert totes les de metges
de família. En total, l’Arnau
tenia 49 places disponibles.
El cap d’estudis,ManuelVilà,
va valorar la xifres positiva-
ment i va apuntar que són si-
milars a les del 2011.

Els estudiants
de la UdL celebren
la festamajor

OCI

❘ LLEIDA ❘ Els estudiants de la Uni-
versitat de Lleida van celebrar
ahir la festa major. No hi va ha-
ver classe i les activitats es van
concentrar al campus de Cap-
pont. La jornada va començar
amb un esmorzar popular i tam-
bé estaven previstos campionats
de futbolí, botifarra i pòquer.Al
migdia, els alumnes van prepa-
rar una paella i després van pro-
gramar una gimcana, actuació
castellera, concerts i sessió de
discjòqueis. La festa de la UdL va incloure un dinar popular al campus de Cappont.
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