
Així hem fet servir els diners
que ens vau confiar

INFORME ALS MECENES
Artur Mas: 
On són els meus diners?

A finals de gener de 2013 vam demanar ajuda 
per editar un llibre sobre sanitat. L’objectiu era 
difondre el que està passant a la sanitat catala-
na i, a la vegada, recaptar diners per fer front 
a la condemna per “danys a l’honor” d’un as-
sessor d’Artur Mas. 
Teníem 40 dies per aconseguir els 10.000€ 
necessaris. Al cap de 6 dies havíem recollit 
24.325€. Davant l’èxit vam decidir que no 
calia seguir recaptant diners i vam tancar el 
Verkami. Ja en teníem suficient.

Avui ens posem en contacte amb vosaltres, els 
1.000 mecenes que heu fet possible tot això, 
per explicar-vos com hem invertit tots aquests 
diners que ens heu confiat i per explicar-vos tot 
el que hem aconseguit. Hem invertit els diners 
de la millor manera que hem sabut per obtenir 
el màxim resultat. 

Marta i Albano
Breda, 18 de desembre de 2013
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Com es pot veure, la donació més triada pels mece-
nes va ser la de 15€, que tenia com a recompensa 
un exemplar del llibre. La donació mitjana va ser de 
24,33€ i van haver-hi 12 impagats per valor de 240€. 
Aquesta xifra cal restar-la dels 24.325€ recaptats.

Les primeres despeses que vam assumir van ser les relacionades amb els donatius. En primer lloc 
descomptem els 240€ d’impagats. Així queden 24.085€. A aquesta quantitat cal restar la comis-
sió de Verkami: 1.204€. Així queden 22.881€. A continuació cal restar la comissió que el banc 
cobra per fer efectives les transaccions, 1.120€. Després d’aquestes comissions queden  21.761€.  
Finalment aquests diners tributen a Hisenda. En total, 988€. Això significa que després de tots 
aquest pagament, rebem de la campanya de Verkami un total de 20.773€

El procés de producció d’un llibre comença amb la seva redacció. Aquesta és la feina que fem 
nosaltres i que no es comptabilitza monetàriament. La feina de redacció va durar 4 mesos. Un 
cop enllestit aquest pas, cal sotmetre el text a revisió i correcció.
En el cas de l’edició en castellà al preu de la correcció cal afegir el preu d’un part de la traduc-
ció, ja que el llibre va ser escrit en català. La idea inicial era assumir el cost de traducció nosaltres 
mateixos però ens va resultar impossible. Per una banda rebíem moltes peticions de presentacions 
del llibre en català i per una altra, no volíem fer esperar als mecenes que havíen demanat el seu 
llibre en castellà. Per això, bona part de la feina de traducció la vam contractar. En total, 1.138€.

Detalls de les 
donacions

Quant rebem del Verkami? 20.773€ 

Primeres despeses: 1138€



A dalt: Abans de començar a redactar calia posar en ordre cronològic els fets. Aquest era l’aspecte de la 
paret de la redacció (una habitació de casa nostra) A baix: Correccions al capítol 2
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Hi havia opcions més barates però hem 
volgut que la impressió fos respectuosa amb 
el medi ambient i amb els drets dels treballa-
dors. Per això hem imprès en la Cooperativa 
El Tinter i hem apostat per una impressió 
ecològica . Així ho explica la ‘motxilla eco-
lògica’ que acompanya el llibre.

Un cop escrit, corregit, traduït i imprès, ara 
cal fer arribar els llibres a les mans dels seus 
lectors. Els primers, els nostres mecenes. Enso-
brem i etiquetem 1.294 llibres i els enviem per 
correu. Els enviaments van suposar uns quants 
dies de feina ja que el procés d’ensobrament i 
etiquetatges es va fer de manera manual. 
La majoria dels enviaments són a Catalunya 
però d’altres a llocs tan llunyans com Vene-
zuela, Nova York o Buenos Aires.  La despe-
sa de correus va ser de 1525€. (Per cert: els 
sobres ens van sortir gratis ja que els impres-
sors del llibre, El Tinter, ens en van regalar 3 
caixes!!!)
També vam haver de fer arribar els llibres a 
les moltes paradetes arreu de Catalunya que 
volien el llibre   per vendre’l durant Sant Jor-
di. Per arribar a tot arreu, la Marta i jo vam 
recórrer Catalunya amb la nostra furgoneta 
repartint llibres. Però no és suficient i contrac-
tem una persona que ens ajudi amb la distri-
bució. També lloguem una furgoneta. Total: 
552€
Si no l’heu llegit, el mateix 23 d’abril vam 
escriure un post narrant aquesta experiència 
que tot i ser esgotadora, ens va fer una il·lusió 
enorme: el llibre estava veient la llum!

Hem imprès 3.400 exemplars d’“Artur Mas: 
On són els meus diners?” en tres edicions:  

Disseny i impressió: 12951€

Distribució i correus: 2.077€

Durant uns dies tota la casa va estar envaïda pels 
llibres. Astor (el gat) va seguir el procés d’aprop.



A dalt: La Marta mentre el llibre surt de “màquines” A baix: (Esquerra) Els llibres surten cap a casa dels 
nostres mecenes. (Dreta) Últims minuts del 22 d’abril tornant de Reus. El 23 el llibre havia d’estar a tot 
arreu!
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Era previsible que la notícia sobre el nostre 
llibre no tindria gran repercussió als mitjans 
generalistes. Tampoc seria fàcil promocionar-
lo per vies convencionals. Un exemple va ser 
la prohibició de publicitar el nostre llibre als 
autobusos de Barcelona. Volíem invertir uns 
1.500€ en aquesta publicitat però la nostra 
campanya no va ser acceptada. De poc va 
servir la prohibició ja que els mitjans es van 
fer ressò i vam tenir encara més publicitat. 
Ho vam explicar així. 
Davant d’això estava clar que Internet seria 
la nostra eina. Per això vam decidir fer dues 
webs, una per a l’edició en català i una al-
tra per l’edició en castellà. Vam decidir fer-la 
el més barat possible i per això la vam fer 
nosaltres mateixos, amb els nostres coneixe-
ments de Wordpress. Les úniques despeses 
van ser les associades a hosting, domini i 
unes poques hores d’un tècnic que ens va 
ajudar a resoldre alguns dubtes.  En el mo-
ment d’elaborar aquest informe les xifres 
d’aquest web són:
· Onsonelsmeusdiners.cat: 64.805 visites
· DondeEstáMiDinero.com: 88.746 visites

Des del 17 d’abril fins avui hem fet més de 
50 presentacions del llibre. Assistir a totes 
aquestes presentacions ha suposat una des-
pesa de desplaçament: benzina, peatges (els 
mínims indispensables), alguna zona blava, 
bitllets de tren i metro. En total 2.750€. El 
que mai podríem pagar és l’enorme feina de 
totes les persones que van organitzar aques-
tes xerrades arreu del territori. De manera 
desinteressada, centenars de persones van 
buscar locals, enganxar cartells, preparar re-
cintes... tot per fer possible que aquest llibre 
corri. Una feina que mai podrem agrair prou.

Webs: 450€

Presentacions: 2750€

Vam portar el llibre a tot arreu. Fins i tot en vam 
portar algunes còpies al Parlament, quan es 
celebrava la Comissió d’Investigació de sanitat. El 
senyor que hi ha al fons és Ramon Bagó.

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17898
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Gràcies a la implicació de centenars de persones hem pogut presentar el llibre a més de 50 indrets 
arreu de Catalunya. Hem tingut l’oportunitat de conèixer molta gent, d’establir contactes i de com-
partir experiències i informació amb un munt de gent organitzada que lluita per la sanitat pública 
de tots nosaltres. Casals, locals socials, places... un tour que ens ha permès veure de primera mà 
l’enorme potencial organitzatiu que tenim arreu. Una experiència que ens ha enriquit i que no ha-
gués estat possible sense l’ajuda de tots els organitzadors i dels que heu fet possible aquest llibre.

Abril
17 · Ripollet
18 · Llibreria La Sirga de Barcelona
23 · Signatura a 5 parades a Barce-
lona
24 · Montcada.
25 · Tarragona
26 · Reus
27 · Matí: Deltebre / Tarda: Tortosa
29 · Cerdanyola
30 · Igualada

Maig
2 · Argentona
3 · Berga
4 · l’Alt Urgell
5 · Caldes de Montbui
7 · Premià de Mar
8 · Mollet
9 · Cornellà
10 · Santa Coloma de Gramanet
21 · L’Arboç
22 · Barcelona
23 · Valls
24 · Sant Celoni
28 · Barcelona (Ateneu Rebel)
29 · Lleida (Universitat)
30 · Tàrrega
31 · Fraga

Juny
1 · Mollerussa
5 · Sant Cugat
7 · Navarcles
8 · Palafrugell
9 · Blanes

Un llibre arreu del territori

11 · Barcelona (CGT)
12 · Barcelona (Ateneu 9Barris)
13 · La Bisbal
15 · Matí: Barcelona (Gràcia) / Tarda: El 
Masnou
18 · Tarrassa (Ateneu Candela)
30 · Ripoll

Juliol
4 · Arenys de Mar
5 · Vallirana
6 · Vilafranca
12 · Sitges
13 · Sallent

Agost
16 · Sant Pol de Mar
19 · Barcelona (Festes de Gràcia)

Setembre
9 · Bellvitge
18 · Esplgues de Llobregat
21 · Berga

Octubre
4 · Malgrat de Mar
11 · Barcelona (Sarrià)
30 · Cardedeu

Novembre
5 · Mataró
8 · Osca
9 · Zaragoza
29 · Rubí

Desembre
12 · Viladecavalls
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Al cap de tres dies d’haver-se iniciat el nostre Verkami vam veure que els nostres objectius s’havien 
assolit completament. Per això, abans de tancar-lo, vam dir que una part de tot el recaptat el 
destinaríem a d’altres projectes socials que en aquells moments estaven cercant finançament. En 
total vam destinar, en nom del cafèambllet, 2000€ a diversos projectes, entre ells:

· Documental “El negoci de la vida” de Sicom TV
· Syncratos, la xarxa social per compartir notícies
· Casal La Cooperativa de Blanes
· La Directa
· PAH Girona
· Llibre Perspectives
· Anuari Mèdia.cat

Donatius i col·laboracions: 2100€

A cada una de les presenta-
cions del llibre, amb l’ajut d’una 
pissarra, explicàvem l’entramat 
que s’amaga darrere la màfia 
sanitària.
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En tot el procés de producció, distribució i promoció del llibre vam utilitzar un total de 21.466€, 
és a dir, 693€ més del que havíem recaptat amb el Verkami. Així, el primer objectiu -difondre 
la informació- estava complert. Ara calia aconseguir el segon objectiu: reunir els 10.000€ de la 
multa que ens van posar. 

Així doncs...

Com hem vist vam imprimir 3.400 llibres. D’aquests 1.294 eren recompenses per als nostres me-
cenes. La resta, 2.106 llibres, quedaven per vendre i així recaptar els 10.000€.

Els 2.106 llibres sobrants es van gestionar de la següent manera:

· Llibres venuts a llibreries: 1.506

· Llibres destinats a promoció: 225

· Llibres retornats: 375 

Els preu de venda dels 1.506 llibres venuts fa un total de 22.590€. A aquest import cal restar 
la comissió de les llibreries i distribuïdores que oscil·len entre un 30 i un 50%. Així, d’aquests 
22.590€ vam rebre 13.554€

A aquesta xifra cal restar els 693€ de més que vam invertir en la producció, amb la qual cosa 
resulta una entrada bruta de 12.861€ (a la qual haurem de restar impostos)



INFORME ALS MECENES

La idea era fer el llibre i recaptar els 10.000€ de multa. Però sobretot, l’objectiu era donar una lliçó a aquells 
que pensen que ens poden aturar mitjançant la por, l’atac i la repressió. Voliem que callessim i entre tots hem 
aconseguit donar la volta a la situació. Aquest és el resum del que hem aconseguit: 

Un cop aconseguits els objectius establerts en primer terme vam pensar que tot aquest coneixe-
ment que hem produït entre tots havia d’estar a l’abast de qualsevol persona, independentment 
de si es podia permetre comprar el llibre. Per això, hem alliberat el contingut del llibre, tant en 
català com en castellà per tal que tothom hi tingui accés. Al tancament d’aquest document el llibre 
en format digital presenta aquestes xifres:

Com a últim favor, et demanem que si no saps que regalar 
aquestes festes, regalis el llibre que tu has fet possible! Visita 
onsonelsmeusdiners.cat! Gràcies!

Resum: això és el que 
hem fet entre totes

3000 llibres a cases i biblioteques d’arreu del 
món explicant allò que la màfia sanitària no vol 
que s’expliqui.

50 xerrades i presentacions per compartir co-
neixement i experiències.

12.000€ que garanteixen la continuitat de la 
nostra feina periodística, de recerca i denúncia.

10.432 descàrregues del llibre en PDF

597 decàrregues del llibre en format ebook
(epub, mobi, fb2 i awz3)
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Si el llibre et va agradar, ajuda’ns a seguir difonent-lo i regala l’ebook “Artur Mas: 
On són els meus diners?”. És el teu  llibre, l’has pagat tu! ;-) Fent click aquí tro-
baràs els enllaços per enviar el llibre per correu, xarxes socials o per descarregar 
en un dispositiu de lectura. 

Un últim favor: 

Click aquí per descarregar el PDF.

http://www.onsonelsmeusdiners.cat/2013/12/ebook-artur-mas-on-son-els-meus-diners/
http://www.onsonelsmeusdiners.cat/2013/07/descarrega-els-primers-capitols/
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Portar a bon terme aquest projecte ha signifi-
cat 10 mesos de feina que hem assumit les dues 
persones que formem part del cafèambllet: es-
criure el llibre, produir-lo, presentar-lo, recórrer 
el país presentant-lo, difondre’l a través de les 
xarxes socials. Tot plegat una aventura que 
ens ha enriquit a nivell professional i  personal 
d’una manera inimaginable. Com heu pogut 
veure en aquest document no hem inclòs ni fac-
turat al projecte ni una sola hora de feina. Du-
rant aquests 10 mesos hem viscut gràcies a les 
nostres activitats professionals. En el cas de la 
Marta, treballant com a infermera a mitja jor-
nada i en el cas de l’Albano com a redactor  a 
l’edició en paper de la revista cafèambllet, que 
es finança 100% gràcies a les insercions publi-
citàries dels anunciants de la zona de La Selva 
i l’Alt Maresme. 

Al nostre país hi ha molta gent que cada dia 
dedica innumerables hores a treballar per una 
societat més justa de manera altruista i sense 
rebre cap retorn monetari. Les hores dedicades 
a aquest projecte les posem en aquest gran sac 
d’hores entregades per tants i tants que treba-
llen moguts per la més gran recompensa de to-
tes: saber que treballem pel que creiem, una 
societat més justa per a tothom. 

Gràcies a tots els que heu recolzat aquest pro-
jecte. Ens heu fet un regal que sempre us agrai-
rem!

Marta i Albano
Breda, 18 de desembre de 2013

I finalment, un altre cop: GRÀCIES!

Ens heu fet un 
regal que sempre 
us agrairem!




