
cafèambllet.com
@_cafeambllet cafeamblletcatalunya@gmail.comnº8 / FEBRER 2015 / 70.000 ExEmplaRs sEnsE suBvEncions

CiU accelera el procés de 
privatització de la sanitat

“Torna a haver-hi 
un altíssim risc 
que torni a passar 
el que tots sabem”

EXCLUSIVA · Palau de la Música: Socis de 
l’Orfeó es rebel·len contra l’opacitat 

Pàgines 2, 3 i 4

Derivacions:
diners públics
a empreses 
privades

Consorcis per 
desmontar
l’Institut Català 
de la Salut

Venda de dades 
dels pacients 
d’hospitals 
públics

Traspàs de la 
gestió de 20 
CAPs a empre-
ses privades

Pàgines 6 i 7

50 ombres de Paqui

FRONT 1

INFORME Les mesures sanitàries de CiU per abans del 27S

FRONT 2 FRONT 3 FRONT 4

Què hagués passat si el relat expliqués la mateixa història 
però amb una prota femenina? · Per @Barbijaputa

La Generalitat presenta, sense cap procés participatiu previ, inversions de 6.809 milions 
del Pla Juncker amb Telefónica, Vodafone, Indra o Endesa com a principals beneficiàries 
· Un document, inèdit fins a la data, reflecteix com les inversions en polítiques socials no 
superen el 16% del total sol·licitat · ICV-EUiA, el partit que ha obtingut el document que 
detalla les inversions, acusa Mas de seguir amb el “capitalisme dels amiguets” dels temps 
de Pujol amb les inversions del programa europeu · Pàgina 8

Els favors de la Generalitat a les 
multinacionals, al descobert



cafèambllet.com2

L’arribada al poder de CiU l’any 2011 
va saccejar l’escenari de la polítca sa-
nitària catalana. La primera alarma 
que va sonar va ser el nomenament 
com a conseller de sanitat de Boi Ruiz 
qui fins al moment  havia presidit la 
Unió Catalana d’Hospitals (UCH), una 
patronal que aplega els grans grups 
privats de sanitat: la Fundació Qui-
rón, Labco Diagnòstics, Grup Cora-
chán, Fundació Privada Plató, General 
Lab, Fundació Privada FIATC,  Cor-
poració Fisiogestío i la multinacional 
IDC Salut (antiga CAPIO) són alguns 
dels seus membres.
La bona sintonia del nou conseller 
amb la sanitat privada va quedar pa-
tent quan pocs dies després d’haver 
assumit el càrrec Boi Ruiz va ser en-
trevistat a TV3 i va dir: “Recomano 
totalment als ciutadans que es facin 
d’una mútua”.
Des de llavors la política sanitària del 
Govern no ha amagat la seva aposta 
per reduir el pes del sector públic en 
favor de l’activitat privada. Al 2011 el 
conseller d’economia, Andreu Mas-
Colell deia a un grup d’empresaris 
reunits al Cercle d’Economia : 
“M’agradaria que preneu la inciativa 
i que aprofiteu els espais dels que ara 
es retirarà l’Administració”. En aque-
lla mateixa reunió Artur Mas va dir 
als empresaris que “agafin el relleu 
perquè les administracions estan es-
gotades”. 
Aquest “relleu” del sector públic al 
sector privat és clarament visible al 
sector sanitari i es materialitza amb la 
reducció dels diners disponibles per 

prem l’accelerador per consumar el seu pla privatitzador de la sanitat. L’objectiu sembla ser deixar 
lligat el canvi de model sanitari a Catalunya. Un canvi de model que queda patent si analitzem qua-
tre dels principals fronts oberts pel Govern de CiU · Per Albano Dante Fachín Pozzi.

A pocs mesos  de les eleccions CiU...

CiU accelera la privatització 
de la sanitat pública

a finançar el sector públic. El pressu-
post sanitari ha passat de 9.540M€ 
al 2010 a 8.040M€ al 2014(1). CiU 
justifica aquesta “retirada” per raons 
econòmiques: “Amb la meitat del dèfi-
cit fiscal, Catalunya no necessitaria les 
retallades” deia Artur Mas al juliol de 
2012. La idea subjacent –i insistent– 
és que les retallades són purament 
una qüestió comptable. Una idea gra-
vada a foc al discurs de CiU: no tenim 
diners, hem de retallar.
Però es poden explicar les mesures 
que està prenent CiU des d’un punt 
de vista purament comptable? 
La diputada de la CUP, Isabel Vallet 
creu que no: “El conseller Boi Ruiz 
mai ha deixat de representar els inte-
ressos de la sanitat privada”.
La diputada d’ICV-EUiA, Marta Ribas 
coincideix: “Les retallades no obeei-
xen a una lògica pressupostària sinó 
a una postura ideològica i l’objectiu 
és un canvi de model per donar ne-
goci a uns pocs”. En aquest sentit, la 
postura d’ERC ha estat – com la de 
CIU– assenyalar el ‘dèficit fiscal’ com 
a causa última de les retallades tot i 
que al 2012 Oriol Junqueras admetia  
que “les retallades en matèria sani-
tària en part responen a apriorismes 
de caràcter ideològic”. 
Aquest és el debat de fons darrere 
les retallades en sanitat: ideologia 
privatitzadora al servei de les grans 
corporacions sanitàries privades o 
impossibilitat econòmica de fer cap 
altra cosa? Els canvis imposats per 
CiU tenen l’objectiu d’estalviar diners 
o d’afavorir el sector privat? A conti-

nuació analitzem quatre de les prin-
cipals mesures que CiU està tirant 
endavant en l’àmbit sanitari per in-
tentar respondre aquestes preguntes.
 
Front 1 · Derivacions: diners 
púlics a empreses privades
Entre  2010 i 2014 el pressupost de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) –on 
trobem la major part de l’atenció pri-
mària i els grans hospitals com Vall 
d’Hebron, Trueta o Arnau de Vilano-
va–  han patit una retallada del 12,9% 
del seu pressupost. Avui a l’ICS tre-
ballen 5.659 persones menys que fa 
quatre anys(2).
Però a la vegada que l’ICS retrocedeix 
–o es “retira” segons Mas-Colell– el 
sector privat avança. I ho fa amb di-
ners públics. En el mateix període que 
l’ICS perdia un 12,9% del seu pressu-
post, la multinacional IDCSalut (an-
tiga CAPIO) va augmentar els diners 
rebuts de la Generalitat un 23,4%(3).

En aquest escenari, el passat 11 de 
febrer el CatSalut presentava una re-
ducció de les llistes d’espera quirúr-
giques del 12%. Una reducció acon-
seguida, entre d’altres coses, amb 
la derivació de 16.253 pacients des 
dels centres públics cap a centres pri-
vats. Un dels principals beneficiaris 
d’aquest traspàs ha estat IDC Salut 
qui ha rebut el 45% d’aquestes deri-
vacions(4). Unes xifres que es van re-
bre amb indignació als hospitals pú-
blics retallats, on els treballadors fa 
temps que denuncien la maniobra. Al 
juliol de 2014 la delegada de Metges 
de Catalunya a l’Hospital de Bellvit-
ge (ICS), Teresa Fuentelsaz exigia al 
conseller Boi Ruiz que “no retalli ni 
un euro més a l’hospital i que no es 
derivin recursos públics a la sanitat 
privada per fer negoci”.
El procés de derivacions cap al sec-
tor privat impulsat per CiU no només 
afecta l’activitat quirúrgica ja que els 
centres públics també deriven proves 
diagnòstiques, anàlisis, tractaments i 
hospitalitzacions. Segons el Govern, 
aquestes derivacions ajuden a reduir 
costos però aquest suposat estalvi 
és posat en qüestió des de diversos 
sectors. “A la sanitat privada –explica 
Isabel Vallet– les ràtios de personal 
solen ser inferiors que a la pública, 
la qual cosa dóna un menor marge 
de maniobra davant complicacions”. 
Aquest estalvi en personal que carac-
teritza els centres sanitaris amb ànim 
de lucre ha estat assenyalat com una 
de les principals causes de manca de 
qualitat en el servei privat en compa-

Una idea gravada a foc 
al discurs de CiU: no 
tenim diners, hem de 
retallar. Però es poden 
explicar les mesures 
que està prenent CiU 
des d’un punt de vista 
purament comptable?
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ració amb el públic.
En aquest sentit, el Grup de Recerca 
en Desigualtats en la Salut –organis-
me depenent de la Universitat Pom-
peu Fabra dirigit per Joan Benach i 
Gemma Tarafa– recull els resultat de 
diversos estudis fets arreu del món 
i conclou que “la literatura científica 
ofereix evidències que els pacients 
tractats en hospitals amb ànim de lu-
cre presenten pitjors resultats i amb 
costos superiors” i que “els hospitals 
públics presenten resultats més bons 
que els hospitals privats sempre que 
disposin d’un finançament adequat”. 
Un altre fet que posa en qüestió el su-
posat estalvi és el tipus d’activitat que 
recau en els hospitals privats.
“Aquests hospitals –explica Vallet– es-
cullen les intervencions amb menor 
risc de complicacions” la qual cosa fa 
que el cost per intervenció sigui me-
nor. Així les intervencions que donen 
més benefici van a la privada i les més 
complexes es queden a la pública. El 
cercle es tanca al post-operatori. Di-
versos metges especialistes van ex-
picar al diari El País:  “S’emporten als 
pacients a operar-se a IDCSalut però 
quan sorgeix una complicació els tor-
nen al nostre hospital”.
Aquesta “selecció de pacients” ja va 
implicar IDCSalut-CAPIO en un es-
càndol a Madrid, on l’Associació de 
Facultatius de Madrid (AFEM) va 
destapar les maniobres de l’empresa 
per desfer-se dels pacients crònics. “A 
l’Hospital de Valdemoro –gestionat 
per IDCSalut-Capio– no existeixen les 
despeses farmacèutiques de pacients 
amb VIH ja que es deriven als hospi-
tals públics encara que els pertoqui a 
ells atendre’ls. És un frau clar” apun-
ten els metges que van destapar el cas 
que està sent investigat pel jutge Mar-
celino Sexmero.
 
Front 2 · Els consorcis 
de la conxorxa
El 19 d’octubre de 2011 sortia a la 
llum un informe de PWC titulat “La 
governança de l’ICS” que proposava 

divir l’ICS –l’empresa pública més 
gran de Catalunya– en una vintena 
d’empreses més petites com a primer 
pas per donar entrada al capital pri-
vat. L’informe fins i tot recomanava 
“un pla de comunicació per controlar 
el missatge, trobar els millors porta-
veus i reclutar líders d’opinió”. Da-
vant l’escàndol aixecat pel document 
el Govern es va afanyar a dir que no 
havia encarregat l’informe sinó que 
PwC l’havia fet pel seu compte. 
Però al gener de 2013 el sindicat 
CATAC-CTS/IAC filtrava un nou docu-
ment de PwC que, aquesta vegada si, 
havia estat encarregat per la Genera-
litat. El contingut d’aquest document 
era la concreció del primer i aques-
ta vegada assenyalava clarament el 
camí, concretant quins havien de ser 
els canvis estatutaris necessaris a 
l’ICS per poder integrar l’Hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida (ICS) a un 
nou ens de tipus consorciat on parti-
ciparien altres centres de la zona que 
no pertanyen a l’ICS. D’aquesta mane-
ra l’hospital passaria de regir-se pel 
dret públic a regir-se pel dret privat. 
I un altre cop la pregunta: ajuden a es-
talviar diners aquestes mesures?
El Govern defensa que la unificació de 
tota la infraestructura sanitària sota 
el paraigua d’un consorci afavorirà 
l’economia d’escala amb el conse-
güent estalvi econòmic. 
“Té sentit –es pregunta Josep Pifarré, 
director dels serveis territorials de 
Salut– que dos hospitals que són a 
250 metres l’un de l’altre, que com-
parteixen gerència, molts professio-
nals i el sistema informàtic, i que do-
nen servei a uns mateixos pacients, 
treballin de manera independent 
l’un de l’altre, o que fins i tot compe-
teixin?(5).
La Marea Blanca –que lluita des de fa 
mesos contra la constitució del con-
sorci– no nega la conveniència de la 
unificació però reclama que aquesta 
unificiació es faci “sota el paraigua 
de l’ICS”. És a dir: fer més gran l’ICS 
integrant nous actors en comptes 
de fer-lo més petit, com recomanava 
l’informe de PwC.
“L’ICS –explica el periodista Alfons 
Quintà, que va ser dels primers a ad-
vertir els plans de PwC– va ser creat 
amb els diners de tots però ara pas-
sarà gradualment a ser de gestió 
privada, amb un augment de cost de 
l’ordre del 25%, com ha denunciat el 
Centre Superior d’Investigació en Sa-
lut Pública de València.
Pel que fa a la capacitat de gestionar 

correctament els recursos, els con-
sorcis presenten dubtes greus. 
L’actual cúpula d’ERC defensa i re-
colza CiU en la implantació dels con-
sorcis. Segons la diputada republica-
na Alba Vergés “els consorcis no són 
dolents en si mateixos i cal explorar 
totes les vies”. Una postura que xoca 
frontalment amb el que defensava 
ERC l’any 1998.  Aquell any, el lla-
vors diputat ja Joan Ridao, advertia al 
Parlament: “La creació d’ens instru-
mentals escapen del necessari con-
trol polític i democràtic. Tot i que es 
nodreixen en bona part dels recursos 
públics no estan subjectes al control 
i la fiscalització democràtica d’aquest 
Parlament.”  Una afirmació que deixa 
clara l’enorme distància que hi ha 
amb l’ERC que avui recolza CiU en 
aquest aspecte. 
Per Vallet (CUP) “és alarmant que 
s’hagi optat pel consorci com a fór-
mula per entrar al tràfic mercantil. És 
alarmant que es menteixi a la socie-
tat dient que serà un consorci sotmès 
al dret públic i després veiem que 
aquest no estarà subjecte a la nor-
mativa de control i fiscalització de les 
despeses públiques”.
Aquesta manca de control democràtic 

va provocar que al llarg dels últims 30 
anys el sistema consorciat es conver-
tís en un forat negre on la capacitat 
del ciutadà per controlar com es feien 
servir els seus recursos fos pràctica-
ment nul·la. Aquest descontrol, com 
no podia ser d’una altra, manera va te-
nir conseqüències nefastes. “Aquesta 
mena de consorcis –explicava Teresa 
Forcades en un vídeo de recolzament 
a la Marea Blanca de Lleida– acumu-
len més d’un 95%  dels escàndols i 
la corrupció”. Efectivament els casos 
més greus es donen al sector concer-
tat i la llista no para de crèixer:  Cas 
Innova, Cas Crespo, Cas Bagó, Cas 
Sant Pau... La llista d’escàndols pro-
piciats  per gestors fora del control 
democràtic és llarguíssima(6) i ha pro-
vocat enormes pèrdues econòmiques 
al sistema. 
 
Front 3: El Projecte VISC+
L’ombra de la multinacional PWC és 
llarga i arriba a les dades sanitàries. 
El passat setembre des de la revista 
cafèambllet destapàvem el pla del Go-
vern per vendre les dades sanitàries 
dels hospitals públics a empreses 
privades(7). Aquest pla, com el del 
trossejament de l’ICS, també neix en 
un informe de PWC. “L’alliberament 
d’aquestes dades –deia l’informe– i 
la seva reutilització permetrà generar 
grans beneficis”. Però per a qui seran 
aquests “grans beneficis”? Segons 
PWC el projecte VISC+ “serà una eina 
útil per al sector assegurador, ja que 
podrà ajustar les seves primes al risc 
dels seus clients”.
Com en el cas de les propostes per 
l’ICS, les recomanacions de PWC es 
van posar ràpidament en marxa des 
del Govern. Aquesta estreta conexió 
entre PWC i les polítiques de CiU es 

La multinacional 
IDC Salut (antiga 
CAPIO) va augmentar 
els diners rebuts de 
la Generalitat en un 
45% 

Imatge de la Marea Blanca de Lleida en contra de la creació del consorci.

“És alarmant que 
s’hagi optat pel con-
sorci com a fórmula 
per entrar al tràfic 
mercantil. És alar-
mant que es menteixi 
a la societat”
Isabel Vallet (CUP)
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fa patent en les portes giratòries que 
els uneixen: el Projecte Visc+ el des-
envolupa l’Agència d’Avaluació i Qua-
litat Sanitàries (AQuAS). Aquest orga-
nisme de la Generalitat va encarregar 
a PWC l’assessorament per portar 
a terme el projecte, que és calcat a 
la proposta que PWC havia fet. En 
aquest context es dóna la circumstàn-
cia que l’actual director de la divisió 
sanitària de PWC (qui va recomanar 
vendre les dades) és Joan Guanya-
bens, qui va arribar a PWC directa-
ment de l’AQuAS, del que era màxim 
responsable. Però més enllà de les 
portes giratòries, el Projecte Visc+ 
presenta problemes greus. 
La diputada Isabel Vallet és contun-
dent: “Per a nosaltres és una operació 
que forma part d’una estratègia de 
privatització per segments per per-
metre una entrada de capital privat 
a la sanitat”. Segons l’economista i 
membre de Dempeus per la Salut Pú-
blica Àngels Martínez Castells “men-
teixen quan prometen que les seves 
maniobres impliquen beneficis per a 
la majoria”. Per la seva banda Teresa 
Forcades es pregunta: “Qui obtindrà 
el guany d’aquest projecte? Sense 
dubte no serà la sanitat pública”.
Si mirem les empreses a les que la 
Generalitat ha confiat el desenvolu-
pament del Visc+ els temors es con-
firmen. A banda de PWC en el negoci 
de les dades dels catalans hi ha 
la multinacional IMS Health (que va 
protagonitzar a Alemanya “l’escàndol 
més greu des de la postguerra” en 
el tractamentament de dades mèdi-
ques. L’asseguradora nordamericana 
WellPoint –que el projecte Visc+ posa 
com a referents en tractament de da-
des sanitàries–  també va haver de 
pagar una multa milionària per haver 
exposat públicament les històries clí-
niques de més de 600.000 persones”
En aquest sentit, i pel que fa  a la se-
guretat del Projecte Visc+, la mateixa 
Agència de Protecció de Dades va ad-
vertir: “manca concreció en la  segu-
retat, no hi ha un estudi de beneficis i 
no es concreta quines dades es dona-
ran al sector privat”. 
En aquest sentit, la doctora Maria Ca-

sado, directora de l’Observatori de 
Bioètica de la UB, adverteix de que 
“no hi ha dubte que estan fent una 
cosa enganyosa”. Un altre membre de 
l’Observatori, Itziar Lecuona  denun-
cia que el projecte Visc+ “es porta a 
terme amb opacitat i no hi ha hagut 
un debat social”. 
Arrel de la publicació dels plans del 
Govern –fins aquell moment portat a 
terme gairebé sense informar al Par-
lament– es va aixecar un important 
moviment de rebuig. La CUP i ICV-
EUiA es van oposar a la realització del 
projecte i a l’octubre el debat va arri-
bar al Parlament.
Les crítiques –tan a nivell polític com 
ciutadà i professional– van obligar 
CiU a obrir un “procés participatiu”  
que ICV-EUiA va considerar un pri-
mer pas per aturar el projecte però 
que la CUP no va acceptar: “Un pro-
cés participatiu –va dir Vallet al Parla-
ment– dirigit pel govern, en el qual el 
govern fixa la informació i posa sobre 
la taula sobre què s’ha de debatre i 
sobre què no,  per a nosaltres és una 
farsa”. La posició d’ERC va ser, com en 
altres àmbits de la política sanitària, 
conciliadora amb els plans de CIU. 
“Caldrà veure tots els detalls –va dir 
la diputada republicana Alba Vergés– 
i evitar fer demagògia amb aquest 
tema”.
Però degut a les crítiques de 
l’Agència de Protecció de Dades, de 
l’Observatori de Bioètica i de diversos 
sectors ciutadans, el passat  CatSalut 
va anunciar que feia marxa enrera... 
momentàniament, ja que el 19 de fe-
brer CiU tornava a la càrrega i acor-
dava finalment que el Projecte Visc+ 
tirés endavant amb participació pri-
vada. 
L’anunci es va conèixer al mateix 
temps que el digital Sentit Crític feia 
públic un document on la Generalitat 
demanava 16 milions a la UE per por-
tar a terme aquest projecte. Aquests 
fons, coneguts com Pla Juncker, servi-
rien per finançar el Visc+. 
Nota: Crida l’atenció veure PWC i 
Junker junts al voltant del projecte 
Visc+. El passat novembre el Con-
sorci Internacional de Periodis-

tes d’Investigació va destapar com 
Junker, en la seva etapa com a pri-
mer ministre de Luxemburg havia 
creat una trama que va permetre a 
340 grans empreses d’arreu del món 
evadir impostos en aquell país. El pla, 
que va ser qualificat com “el major es-
càndol fiscal de la història d’Europa” 
havia estat desenvolupat per PWC. 

Front 4 · Els CAP a concurs.
La notícia es coneixia el passat 14 de 
febrer: el Departament de Salut treu-
rà a concurs 20 Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP). Uns concursos als quals 
podran optar empreses amb ànim 
de lucre. L’anunci es feia malgrat una 
moció del Parlament on  s’instava a 
no convocar concursos on pogues-
sin concòrrer empreses privades 
amb ànim de lucre. Segons el Conse-
ller Ruiz, però, la Generalitat es veu 
“obligada” a treure a concurs la gestió 
d’aquests centres públics actualment 
gestionats per entitats sense ànim de 
lucre. Efectivament, el fet que no sigui 
la Generalitat qui gestiona directa-
ment aquests centres a través de l’ICS 
(mitjà propi), fa que la seva gestió es-
tigui subcontractada i aquest fet obli-
garia a treure’ls a concurs públic. 
De fet aquesta no és la primera vega-
da que un CAP finançat amb diners 
públics està a punt de caure en mans 
d’empreses privades amb ànim de lu-
cre. Al finals de 2013 CiU va treure a 
concurs el CAP de l’Escala, que fins 
llavors estava gestionat per la Fun-
dació Salut Empordà. En aquella oca-
sió va guanyar la licitació l’empresa 
Eulen, que no tenia cap experiència 
en matèria d’atenció sanitària pri-
mària. Malgrat això, el disseny del 
concurs afavoria per sobre d’aquest 
criteri el fet de ser “més econòmic” 
i per això el concurs va ser declarat 
nul per l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractual de Catalun-
ya, organisme encarregat de vetllar 
pels procesos d’adjudicació. Segons 
aquest organisme el concurs pre-
sentava deficiències greus, la qual 
cosa va obligar el Govern a tornar-lo 
a convocar. En aquest segon procés 
la gestió va recaure en la fundació 
sense ànim de lucre que gestionava 
el cap fins llavors. 
Ara, amb l’anunci de treure a con-
curs 20 CAP, la possibilitat que que-
din en mans purament privades tor-
na a estar sobre la taula malgrat  el 
posicionament en contra del Parla-
ment. 
Davant aquesta amenaça, la diputa-
da Núria Segú (PSC) va apuntar una 

manera d’evitar la sortida a concurs  
dels 20 CAP: que la gestió recaigués 
en l’ICS, ja que com ens totalment 
públic, no té l’obligació de treure a 
concurs la gestió. La resposta del 
Conseller, però, ha confirmat que 
més que d’una “obligació” estem da-
vant una aposta ideològica: “No te-
nim previst fer això”.
La conveniència econòmica de pri-
vatitzar la gestió dels CAP, és di-
fícilment justificable. En el cas de 
l’Empordà, per exemple, l’empresa 
Eulen suposava un estalvi de 
10.000€ anuals. 
Segons Segú “Hi ha una voluntat 
de reduir i afeblir la presència de 
la sanitat de titularitat pública. No 
creuen en el sector públic”.
En aquest sentit, però, cal recordar 
que la introducció de l’ànim de lu-
cre al sistema català és possible des 
del 95 quan es va reformar la Llei 
d’Ordenament Sanitari de Catalunya, 
que es va aprovar amb els vots favo-
rables de totes les formacions polí-
tiques (també del PSC) i l’abstenció 
d’ICV-EUiA. 

La sanitat, CiU i ERC
La recent creació de la Marea Blanca 
Catalana (veure pàgina següent) així 
com totes les lluites que estan en mar-
xa en defensa de la sanitat pública po-
sen un focus sobre CiU però també, en 
moltes ocasions, sobre el recolzament 
d’ERC a aquestes polítiques. Dirigint-se 
a Boi Ruiz, Isabel Vallet va dir: “Pensem 
que aquest projecte ideològic que vostè 
ha dut a terme en la sanitat ha de tenir 
un aturador. Si no és responsabilitat 
seva, que sigui del seu Govern, i si no 
és del seu Govern, que sigui l’exigència 
d’Esquerra, però el que està passant 
amb la sanitat s’ha d’aturar ja”.
“La gent –explica la republicana Vergés 
preguntada per aquest recolzament– 
pensa que tenim més poder del que 
realment tenim per aturar les políti-
ques de CiU”.
En aquest escenari, i amb un calendari 
electoral molt intens per davant, el go-
vern d’Artur Mas, prem l’accelerador i, 
de moment, no sembla que ningú pu-
gui aturar els seus plans.

1. Ana Martínez (coord.), Gemma Tarafa (dir. 
científic), Joan Benach (dir. científic), Montse 
Vergara (coord.) Com comercien amb la teva 
salut. Icària Editorial 2014
2. El País, 10/02/15. tinyurl.com/kj5wakc
3. Com comercien amb la teva salut. p.46
4. El Punt Avui, 11/02/15. tinyurl.com/pyd-
qmal
5. Diari Ara, 10/04/14. tinyurl.com/no6lc2u
6. onsonelsmeusdiners.com
7. cafèambllet nº4, Setembre 2014

L’actual director de la divisió sanitària de 
PWC –qui va recomanar la venda de dades 
sanitàries– és Joan Guanyabens, qui va arri-
bar a PWC directament de l’AQuAS, del que era 
màxim responsable.
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Per Josep Cabayol · sicom.cat
Ho va fer al Paranimf de l’Hospital Clínic 
de Barcelona que estava ple. Però ho fa 
en absència dels mitjans de comunicació 
que – els fets ho demostren – no tenen 
cap interès en els drets de la ciutadania si 
es contraposen als interessos econòmics, 
als negocis dels seus patrocinadors. Far-
macèutiques, empreses transnacionals 
que conceben la sanitat com una manera 
de fer diners i el mateix Govern – priva-
titzador – de la Generalitat, són algunes 
de les seves principals fonts de finança-
ment. Com podíem esperar que vingues-
sin?
Boi Ruiz no pot continuar ni un dia més 
i si el president Artur Mas no el cessa, 
haurem de demanar la dimissió del Pre-
sident. Fins i tot el Diari Ara es permet la 
gosadia i la mala educació, de convocar 
una persona de la PDS – fou el Pep Mar-
tí – per parlar del col·lapse dels serveis 
d’urgències per després elaborar una 
informació al servei dels ‘amos’ on ni es 
cita la persona que insisteixo, fou citada 
per ells mateixos. Haig d’agrair per tant 
a – no caldria si visquéssim amb norma-
litat – a la publicació per internet ‘Cata-
lunya Plural’ que hagi estat l’únic diari 
amb el sentit del deure periodístic i hagi 
publicat el que sense cap mena de dubte 
és una informació rellevant i noticiable.

· Siscu Baiges / eldiario.es
Les més de tres-centes persones, repre-
sentants d’una cinquantena d’entitats 
que aposten per la sanitat pública, que 
s’han reunit, el dissabte 28 de febrer  en 
una sessió del Parlament Ciutadà, sota el 
lema “pel dret a decidir, també la nostra 
salut”, han formalitzat la creació de la Ma-
rea Blanca de Catalunya. Aquesta Marea 
Blanca de Catalunya neix amb la volun-
tat de ser un espai comú de mobilització, 
confluència i coordinació de les lluites de 
defensa de la sanitat pública i contra to-
tes les temptatives de desmantellar-la o 
privatitzar-ne part dels seus serveis.
Itziar González, en nom del Parlament 
Ciutadà, ha inaugurat aquesta sessió, 
organitzada per aquest òrgan de partici-
pació ciutadana, la Plataforma pel Dret a 
la Salut (PDS) i el Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC), i que ha tin-
gut lloc al Paraninf de la Facultat de Me-
dicina de la Universitat de Barcelona, a 
l’Hospital Clínic.
La Declaració Institucional que ha donat 
el tret de sortida a la posada en marxa 
d’aquesta Marea Blanca de Catalunya 
es basa en deu punts. La seva aspiració 
és “Conquerir la sobirania en salut i sa-
nitat i actuar sobre els veritables deter-
minants de la salut, iniciar un procés de 
reversió de l’actual tendència medicalit-
zadora motivada per una visió biologista 
de la salut, garantir el Dret a la salut i a 
un model d’atenció sanitària públic, de 
cobertura universal i sense exclusions, 
equitatiu i finançat per impostos pro-
gressius, posar en marxa un Pla de Na-
cionalització dels serveis públics de salut 
i convertir el Servei Català de la Salut en 
el Servei Nacional de Salut de Catalunya 
amb funcions de planificació, finança-
ment, gestió i avaluació dels serveis de 
salut públics, integrals i integrats de Ca-
talunya”.
També reclama “Assegurar la trans-
parència, equitat, universalitat, eficièn-
cia, autonomia de gestió, avaluació inde-
pendent i eliminar les “portes giratòries”, 
fomentar la participació real del perso-
nal de la sanitat, ciutadanes i ciutadans 
en els òrgans de govern del sistema, fo-
mentar l’ús adequat dels medicaments, 
de les tecnologies i eines terapèutiques i 
garantir que tothom tingui accés als me-
dicaments que necessita, millorar el sis-
tema assistencial potenciant una atenció 

primària forta i fer un pla de reforma 
de l’atenció hospitalària adequant-la a 
les necessitats de salut actuals, dero-
gar els copagaments i els repagaments 
sanitaris i farmacèutics i exigir el com-
promís de no imposició de noves taxes 
com l’euro per medicament, garantir el 
dret i l’autonomia dels pacients en les 
decisions sanitàries, la interrupció de 
l’embaràs, l’educació sexual i afectiva, 
l’eliminació de les desigualtats de gènere 
en salut, el dret a una mort digna, al no 
acarnissament terapèutic, a la preserva-
ció de les dades particulars i a la no ces-
sió a entitats privades”.
El portaveu de la PDS, Pep Martí, ha fet 
una valoració de l’escenari actual de la 
salut i el sistema sanitari i el professor i 
investigador de salut pública de la Uni-
versitat Pompeu Fabra Joan Benach ha 
exposat quins són els determinants que 
influeixen sobre la qualitat de la salut de 
la ciutadania.
En l’acte hi ha intervingut bona part de 

Neix la Marea Blanca de Catalunya

I els mitjans?
les entitats que donen suport a aques-
ta iniciativa, introduïts pel president 
de Sicom, Josep Cabayol. Una de les 
intervencions més aplaudides ha es-
tat la de la Plataforma d’Afectats per 
l’Hepatitis C. N’hi ha hagut d’entitats 
procedents de diferents comarques, 
indrets i centres sanitaris de Catalun-
ya, entre elles de la Marea Blanca de 
Lleida, l’Assemblea d’Aturats, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica, la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Bar-
celona, Ecologistes en Acció, la Xarxa 
de Dones per la Salut o el Congrés Ca-
talà de Salut Mental.
Toni Barbarà, de Dempeus per la 
Salut Pública, ha donat peu a la for-
malització de la creació de la Marea 
Blanca de Catalunya i ha llegit part 
de la seva Declaració Institucional. 
N’han completat la lectura Pep Mar-
tí i una representant del SEPC-Clínic, 
que ha anunciat la realització d’actes 
i mobilitzacions els mesos de maig i 
setembre.
Itziar González ha tancat la seva in-
tervenció destacant la conjunció de 
cossos, ments i ànimes reunits avui 
per desplegar les ales d’aquest “ícar 
col·lectiu” que ha de fer possible 
aquesta Marea Blanca de Catalunya i 
el nou Servei Nacional de Salut de Ca-
talunya que proposa.

La Marea Blanca reclama 
eliminar les ‘portes gira-
tòries’, fomentar la partici-
pació real del personal de 
la sanitat i dels ciutadans

Sessió del Parlament Ciudadà “pel dret a decidir, també la nostra salut”

L’acte de constitució de la Marea Blanca de Catalunya · Foto: 
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Per Albano Dante Fachín Pozzi
Que tot canviï per a que res canviï. Fa sis 
anys el Palau de la Música es va convertir 
en el paradigma del saqueig de  coll blanc, 
un cau de grans noms, grans empreses, 
partits i robatori. Avui, sis anys després de 
l’escàndol,  creixen les veus que denuncien 
que “tot segueix igual” al Palau i fan pensar 
que allò que va colpejar la societat catalana 
fa sis anys, podria tornar a passar.

Antecedents
Els primers avisos que alguna cosa estava 
podrida –molt podrida– al Palau de la Músi-
ca Catalana van arribar l’any 2002. Primer 
va ser una nota anònima que algú va fer 
arribar a la Delegació d’Hisenda. Poc des-
prés la Sindicatura de Comptes va alertar 
en un dels seus informes que hi havia irre-
gularitats en la gestió. Però res no va passar 
i Fèlix Millet va poder seguir espoliant el 
Palau fins el 23 de juliol de 2009 quan, lla-
vors si, els Mossos d’Esquadra feien la seva 
històrica entrada i escorcoll. 
L’escàndol que va sacsejar la societat cata-
lana: 35 milions d’euros robats i una estre-
ta relació entre empreses i partits que ha 
acabat amb CiU amb la seu embargada per 
haver rebut, segons el jutge Josep Maria Pi-
juan, 6,6 milions d’euros de l’empresa FCC 
a canvi d’adjudicacions d’obra pública grà-
cies a un “pacte criminal” amb Fèlix Millet.
De la nit al matí el Palau de la Música havia 
passat de ser l’orgull de l’alta societat cata-
lana a ser el mirall on es reflectien les seves 
vergonyes. El 27 de juliol, quatre dies des-
prés del registre policial, Fèlix Millet dimi-
tia i les regnes del Palau quedaven sota un 
govern provisional designat per les admi-
nistracions que participaven al Palau: Ajun-
tament de Barcelona, Generalitat i Ministe-
ri de Cultura. En aquest govern provisional 
destacava la figura de Mariona Carulla.

Qui és Mariona Carulla?
Quan els Mossos d’Esquadra van entrar 
al Palau, Mariona Carulla feia 10 anys que 
ocupava càrrecs de responsabilitat a la ins-
titució, fins convertir-se en vicepresidenta. 
Mariona Carulla va ser una de les moltes 
persones que es van declarar “sorpreses i 
enganyades”  quan es va conèixer el veri-
table abast del saqueig protagonitzat per 
Fèlix Millet. 
Malgrat això, el seu coneixement de la ins-
titució va ser valorat com un actiu impor-
tant per pilotar el Palau en un moment tan 
convuls. 

· Socis de l’Orfeó Català denuncien opacitat, moviments immobiliàris poc clars i la manipulació de les darreres eleccions del Palau  
· Un jutge ha demanat informació sobre el procés electoral i la junta directiva del Palau es nega a facilitar la informació 

Mariona Carulla és, a més, membre d’això 
que en diuen “l’alta burgesia catalana”. Jun-
tament amb els seus sis germans Mariona 
és la propietària del hòlding empresarial 
Agrolimen, propietari d’empreses com 
Pans&Company, Gallina Blanca o FresCo, 
entre d’altres. Un conglomerat empresarial 
que a mitjans de 2014 va protagonitzar un 
dels escàndols fiscals més greus dels últims 
anys, quan els seus propietaris van ser pro-
cessats per haver evadit 61 milions d’euros 
a Hisenda. Un afer que es va tancar amb una 
multa de 9,4 milions d’euros. Per últim, la 
influència mediàtica dels Carulla es canalit-
za a través del diari Ara, del que són princi-
pals impulsors i accionistes.

La legitimació de Carulla
Amb un poder gairebé total, Carulla va 
emprendre nombroses reformes en 
l’estructura del Palau amb l’objectiu 
d’unificar les tres institucions que el for-
men: l’Associació Orfeó Català, el Consorci 
Palau de la Música i la Fundació Palau de la 
Música. Segons Carulla l’objectiu era “sim-
plificar i fer més transparent la gestió”. 
Un altre front d’acció va ser el judicial ja que 
el Palau era la institució perjudicada pel sa-
queig de Fèlix Millet. 
Però les decisions preses per Carulla i el 
seu equip no van agradar tothom i entre els 
socis de l’Associació Orfeó  Català van anar 
creixent les tensions i les crítiques. 
En aquest escenari, l’equip de Carulla va de-
cidir convocar eleccions el 24 de novembre 
de 2010. Al procés electoral –el primer que 
es feia a la institució– es van presentar dues 
llistes: la de Mariona Carulla, que es basava 
en la promesa de “transparència per supe-
rar l’època Millet” i la d’Enric Enrech, molt 
crític amb la gestió de Carulla. 
La campanya va ser dura i es va desenvolu-
par en mig d’acusacions creuades sobre la 
gestió  però també sobre la neteja del procés 
electoral. Enrech va denunciar “pressions” 
a persones que havien mostrat suport a la 
seva candidatura així com la utilització de 

“l’estructura del Palau per fer propaganda 
electoral”.  Malgrat les denúncies, però, el 
procés electoral va continuar endavant i va 
concloure amb la victòria de la llista encap-
çalada per Carulla.

Un equip ‘convergent’
Com hem dit, una de les tasques del nou 
equip de direcció del Palau era ser part de 
l’acusació contra Fèlix Millet i l’entramat 
que havia dissenyat per perpetrar el sa-
queig. Un entramat on es va descobrir la 
implicació de CiU com un dels beneficiaris 
“a títol lucratiu” de l’espoli organitzat per 
Millet. 
Per això va cridar l’atenció que entre els 
membres de l’equip de Carulla s’hi trobes-

Palau de la Música: “Torna a haver-hi un altíssim 
risc que torni a passar  el que tots ja sabem”

sin persones estretament lligades a aquest 
partit. Per exemple, una de les vocals de 
Carulla era la diputada de CiU, Glòria Re-
nom. El nou tresorer era Carles Sumarro-
ca, fundador de CiU i amo de les empreses 
Comsa-Emte i Teyco. Aquestes dues empre-
ses van ser entre 1982 i 2003 una de les 10 
empreses que més contractes van rebre del 
govern de Jordi Pujol: 285 milions d’euros. 
Durant el govern d’Artur Mas aquestes em-
preses són les que més contractes d’obra 
pública han rebut. A banda d’aquest èxit 
empresarial, les empreses del fundador de 
CiU destaquen per la seva implicació en di-
versos escàndols. El passat 28 d’octubre el 
digital Sentit Crític feia un resum de la si-
tuació: les empreses de Sumarroca “han es-
tat denunciades per sobrecostos, blanqueig 
de diners i encàrrecs sense concurs i, fins i 
tot, apareixen com a donants del PP als ‘pa-
pers de Bárcenas’. Ara, a més, hauran d’anar 
als jutjats. Els Sumarroca van ser imputats 
la setmana passada per blanqueig pel cas 
de Jordi Pujol Ferrusola i un dels fills està 
imputat des del juny per un cas de sobre-
costos a Torredembarra”.

Maniobres per salvar CiU
Pel que fa a la via judicial, l’acció de l’equip 
de Carulla també va encendre totes les alar-
mes. La persona triada per  defensar els in-
teressos del Palau va ser  Joaquim Triadú. 
Triadú té una llarga relació amb CiU. Durant 
anys va ser el Conseller de Presidència del 
govern de Jordi Pujol i actualment és asses-
sor d’Artur Mas al Consell Assessor per a la 
Reactivació Econòmica i el Creixement.
El fet que Triadú fos l’encarregat de perse-
guir judicialment els responsables del sa-
queig va aixecar un important escàndol en 
el moment en què Triadú va “demanar al 
jutge del Cas Palau que no obrís una causa 
judicial per investigar el presumpte finança-
ment irregular de CiU” en l’espoli del Palau.   
Davant d’aquesta maniobra –que semblava 
més orientada a protegir CiU que a defensar 
el Palau– el mateix jutge que portava el cas, 

L’actual president del 
Palau és Mariona Caru-
lla, qui ha estat proces-
sada juntament amb els 
seus germans –propie-
taris d’Agrolimen– per 
l’evasió de 61 milions 
d’euros. Un afer que 
s’ha saldat amb el pa-
gament d’una multa de 
9,4M€

La família Carulla és 
una de les principals 
impulsores i accionistes 
del diari Ara
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Juli Solaz, va criticar l’estratègia dient que 
“respon a motius  completament aliens a 
l’àmbit jurídic”.
Al 2013 des d’ICV-EUiA es va demanar a la 
Fiscalia que s’investigués “la viabilitat de 
Joaquim Triadú com a advocat del Palau de 
la Música”.  Segons la llavors diputa-
da Laia Ortiz, “les accions de Triadú no es 
corresponen amb els interessos del Palau”. 
La demanda es basava en una informació 
publicada pel diari El País segons la qual 
els advocats, encapçalats per Triadú havien 
maniobrat per “alliberar de tota culpa la 
formació d’Artur Mas”. 
Preguntats sobre aquest tema, diversos 
socis amb els que hem parlat coincidei-
xen: “Com es pot esperar que el principal 
perjudicat pel saqueig de Millet impulsi la 
persecució del delicte si entre la directiva 
s’hi troba un membre destacat del la part 
contrària?” I afegeixen: “Qui es pot creure 
que Convergència no està puntualment in-
formada de tots els passos del Jutge i de la 
Fiscalia, si la part denunciada té accés a la 
mateixa informació que el perjudicat, per 
preparar la seva defensa?”

Els socis es rebel·len
Mentre es desenvolupaven aquestes ma-
niobres judicials, l’equip de Carulla va se-
guir endavant amb la “reforma” de les es-
tructures del Palau. Una de les decisions 
de més pes va ser la de signar un contracte 
intern entre els tres ens que formen el Pa-
lau: l’Orfeó, el Consorci i la Fundació. Se-
gons aquest contracte l’Associació Orfeó, 
presidida per Carulla, cedia la gestió del seu 
patrimoni a la Fundació, també presidida 
per ella. Al Palau aquest contracte es coneix 
com Contracte Tribanda.
La diferència sobre qui gestiona el patrimo-
ni –integrat per diversos edificis, entre ells, 
el Palau de la Música– no és menor ja que 
les decisions a l’Orfeó s’han de prendre amb 
el consentiment dels socis. En canvi, si el pa-
trimoni el gestiona la Fundació, la veu dels 
socis queda relegada dintre un patronat on 
el poder efectiu el tenen, majoritàriament, 
les grans empreses mecenes, entre les que 
es troba Agrolimen, propietat de Carulla.
La signatura del Contracte Tribanda va 
posar en guàrdia diversos socis de l’Orfeó 
que van veure en aquest contracte una ma-
niobra per desposseir-los de tot poder de 
decisió. Però el fet que acaba de crispar els 
ànims dels socis el trobem a l’últim punt de 
l’ordre del dia de l’assemblea de l’Orfeó del 
18 de març de 2014. Aquest punt recollia 
la proposta feta per l’equip de Carulla per 
vendre un local propietat de l’Orfeó a la 
Fundació. 
Davant el que els socis van considerar 
una altra maniobra per buidar de patri-
moni l’Orfeó, van demanar els detalls de 
l’operació abans no es celebrés l’assemblea. 
Però l’equip de Carulla es va negar a res-
pondre i, sorpressivament, va eliminar la 
proposta de l’ordre del dia. Els socis, però, 

van insistir en la demanda d’informació 
però la secretaria de l’Orfeó va contestar 
que un cop retirat el punt de l’ordre del dia 
“ja no pertoca proveir la informació”. 
Davant aquesta negativa els socis es van or-
ganitzar i van preparar un escrit demanant 
que es convoqui una assemblea extraor-
dinària. En l’escrit, al que ha tingut accés 
cafèambllet, els socis denuncien que la 
signatura del Contracte Tribanda s’ha por-
tat a terme “amb poquíssima informació 
prèvia i sense cap informació econòmica”. 
Segons l’escrit aquest contracte és un “pla 
premeditat, ocult al programa electoral (...) 
per privar els socis de l’Orfeó Català de la 
intervenció, decisió, gestió i fiscalització de 
l’activitat i el patrimoni dels socis”. A l’escrit 
els socis es queixen també de la “voluntària 
i progressiva omissió d’informació als socis 
per ‘dissimular’ el traspàs de patrimoni i 
ingressos cap a la Fundació”. El document 
també denuncia “una llarguíssima llista 
d’ocultacions i irregularitats en la gestió i 
l’incompliment dels estatuts (...) i la priva-
ció absoluta dels socis de l’Orfeó Català de 
participar en la gestió, quedant aquesta en 
mans d’uns pocs directius que obeeixen a 
no sabem quins interessos”. Finalment el 
text adverteix que tot plegat “torna a pro-
vocar un altíssim risc que torni a passar el 
que tots sabem i volem evitar”. L’escrit de 
demanda dels socis finalitza sol·licitant “el 
cessament i la separació dels actuals cà-
rrecs de la Junta Directiva i convocar elec-
cions”.
Però abans que es presentés l’escrit i res-
ponent al malestar creixent entre els so-
cis, l’equip de Carulla decideix convocar 
eleccions anticipades per al 24 de juliol de 
2014. “L’objectiu –expliquen els socis– era 
desactivar la moció de censura que hagues-
sin perdut”.

Noves eleccions
A les eleccions es tornen a presentar dues 
candidatures: la de Mariona Carulla i una 
llista alternativa encapçalada per Pau Du-
ran, qui havia estat tresorer del Palau en 
l’època de Millet i en un primer moment va 
estar imputat. Poc després, però, el jutge 
va arxivar les diligències obertes contra ell 
perquè va considerar que no hi havia indi-
cis que estigués al cas del frau.
La campanya va transcórrer sota l’ombra 
de les acusacions de joc brut de la campan-
ya anterior. Tant és així que dos dies abans 
de les eleccions, la candidatura de Duran va 
decidir retirar-se.  Al seu escrit de renúncia 
Duran enumera els motius que porten la 
seva candidatura a retirar-se. Entre ells des-
taquen la “negativa a lliurar el cens de socis 
a la nostra candidatura; la negativa a facili-
tar paperetes de vot de la pròpia candida-
tura; la prohibició de repartir propaganda 
electoral entre els socis; la manca absoluta 
de control i possibilitat de fiscalització del 
sistema de custòdia i validació dels vots per 
correu i la negativa a la comprovació de si 
les empreses mecenes són sòcies de l’Orfeó 
Català mitjançant el pagament de la quota”. 
Segons Duran “no va haver-hi cap respos-
ta a les nostres queixes i s’ha convertit el 
procés electoral en una autèntica pantomi-
ma, mancat de les més mínimes garanties 
d’imparcialitat”. El document finalitzava de-
manant la nul·litat del procés i anunciant “la 
renuncia a continuar participant en aques-
ta farsa electoral per perpetuar el mandat 
de la senyora Carulla”.
Davant aquestes acusacions, la Mesa Elec-
toral del Palau va decidir acceptar la renún-
cia però no va acceptar la nul·litat del pro-
cés, que, finalment, el 24 de juliol va donar 
com a guanyadora Mariona Carulla i el seu 
equip. 

Demanda d’informació via jutjats
Lluny d’acceptar el resultat de tot plegat, 
Pau Duran va decidir continuar la lluita 
contra el procés electoral. Amb la intenció 
d’impugnar els resultats de les eleccions, 
Duran va demanar a la nova junta de l’Orfeó 
una còpia de l’acta de l’assemblea que havia 
proclamat la nova junta. Duran va dema-
nar també el llistat d’assistents “indicant 
si es compleix amb els requisits estatuta-
ris per poder votar a l’assemblea” així com 
l’exhibició del cens de socis amb capacitat 
d’assistència a l’assemblea”. 
Segons Duran “aquests documents són clau 
per poder demostrar el que per a nosaltres 
és evident: que les eleccions han estat ma-
negades”. 
Però la nova junta directiva va declinar fa-
cilitar aquesta informació, per la qual cosa 
Duran va recórrer a instàncies judicials. 
Així, el 2 de setembre de 2014 va registrar 
la demanda de diligències per tal que la 
junta directiva de l’Orfeó entregués la do-
cumentació en qüestió. Arrel de la petició, 
el passat 9 d’octubre el Jutjat de Primera 

Instància nº53 de Barcelona va acordar or-
denar les diligències i enviar una notificació 
a l’Orfeó Català demanant tota la informa-
ció reclamada per Duran. La nota instava 
a l’Orfeó a presentar tota la documentació 
el dia  3 de desembre en les dependències 
judicials de la Ciutat de la Justícia. L’escrit 
del jutjat conclou: “Adverteixo a la part re-
querida que, si no atén al requeriment ni 
formula oposició a la diligència preliminar, 
s’adoptaran les mesures adequades per 
trobar la documentació de què es tracta, 
inclòs l’entrada i registre de lloc”. Un forma-
lisme judicial que en el cas del Palau evoca 
imatges ja històriques.
Davant l’amenaça de tornar a veure la imat-
ge dels Mossos d’Esquadra entrant a regis-
trar el Palau de la Música, l’equip jurídic 
de l’Orfeó es va posar en marxa per inten-
tar desactivar la demanda d’informació de 
Duran amb un escrit, amb data de 4 de no-
vembre, on fa constar l’oposició de l’Orfeó a 
entregar la documentació i demana al jutjat 
“denegar la pràctica de diligències deman-
des”. És a dir: no haver d’entregar la docu-
mentació que Duran demana amb l’objectiu 
de demostrar que les eleccions han estat 
fraudulentes.
Atenent a aquest escrit, la jutgessa ha deci-
dit convocar les parts el proper 4 de març 
on es sabrà si, finalment, l’Orfeó entre-
garà la documentació (*) demanada amb 
l’objecte d’esclarir els dubtes al voltant de 
les eleccions a l’Orfeó o si la jutgessa arxiva 
la causa. Segons Duran “les eleccions han 
estat un frau en el cens de socis i en el vot 
per correu i la candidatura guanyadora ha 
rebut vots de persones que no eren socis”.  

Unes eleccions amb sordina
Pocs dies abans de les últimes eleccions el 
periodista Víctor Saura va publicar a eldia-
rio.es un article titulat “Palau de la Música: 
eleccions amb sordina”. I escrivia: “Segu-
rament que unes eleccions en una entitat 
privada petita, com l’Orfeó Català, no me-
reixen l’interès que susciten uns comicis 
a can Barça, un altre club privat, fill de la 
mateixa època però esdevingut un referent 
global. Però tenint en compte que l’Orfeó ha 
estat l’epicentre de l’escàndol que més for-
tament ha trasbalsat la societat catalana en 
els darrers trenta anys potser sí que valdria 
la pena parar-hi una mica d’atenció”.
Aquestes eleccions ja han tingut lloc. Les 
sospites de frau estan fortament sustenta-
des i el silenci mediàtic segueix ferm. Un fet 
inquietant, tenint en compte que el cas ja 
està en seu judicial. 
L’any 2002 ningú va fer cas als senyals que 
advertien que alguna cosa estava podrida 
al Palau de la Música. Esperem que aquesta 
vegada no haguem d’esperar un escorcoll 
dels Mossos d’Esquadra.

(*) Al web www.cafeambllet.com informarem 
puntualment sobre el resultat de les diligències 
del 4 de març en endavant.

“Qui es pot creure que 
Convergència no està 
puntualment informa-
da de tots els passos del 
jutge?” es pregunten els 
socis.

“Aquests documents 
que hem demanat al 
jutjat són clau per de-
mostrar el que per a 
nosaltres és evident: 
les eleccions al Palau 
de la Música han estat 
manegades”
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Per Jordi Molina / eldiario.es
Llums i taquígrafs sobre les peticions de 
la Generalitat al ‘Pla Juncker.’ I és que, fins 
ara, poc o res se sabia sobre les prioritats 
catalanes en relació a aquest programa 
que la Comissió Europea i el Banc Europeu 
d’Inversions han dissenyat conjuntament 
per nodrir a Europa de 315.000 M€ per a 
projectes i inversions en els pròxims tres 
anys. Ara, i arran d’un  document fet públic 
ahir a la tarda pel grup parlamentari d’ICV-
EUiA, s’han conegut quins són els projectes 
i els seus principals beneficiaris que des de 
la conselleria d’Economia es consideren 
més urgents per a Catalunya.
El text —una taula en què es detallen quan-
titats i empreses i que es pot llegir al peu 
d’aquest article— deixa en un pla secun-
dari les inversions en matèria de benestar 
social —salut, educació, medi ambient i 
recursos naturals no arriben a represen-
tar el 16% de les inversions—; mentre que 
projectes relacionats amb transports, in-
fraestructures tecnològiques i connexions 
energètiques –la majoria relacionats amb 
grans multinacionals espanyoles i catala-
nes, com ara Telefònica, Endesa, Vodafone, 
HP-Ricoh, Indra, Fujitsu o IBM— suposa-
rien més del 80% de les inversions.
Aquestes dades han servit per cristal·litzar 
en xifres les prioritats de l’Executiu de Mas, 
que segons ICV-EUiA, la formació que va 
obtenir de mans de Mas-Colell el docu-
ment, donen continuïtat al “capitalisme 
dels amiguets” dels temps de Jordi Pujol. 
“Com pot ser que Endesa, que està tallant 
el subministrament a persones en situació 
de vulnerabilitat, el Govern li doni un pre-
mi de 764 MEUR en lloc de plantar-li cara?”, 
ha preguntat Herrera en una roda de prem-
sa aquest matí a la seu ecosocialista.

Corredor ferroviari, les TIC i l’L9, les 
tres operacions més quantioses
En concret, el departament d’Andreu Mas-
Colell ha fet arribar al Ministeri d’Economia 
una relació de 185 projectes a Catalunya 
que requeririen inversions de 6.809 MEUR 

en el període 2015-2017. La principal par-
tida és una inversió de 1.585 MEUR —al 
llarg de tres anys— per fer les obres del co-
rredor ferroviari mediterrani. La segona es 
tractaria del desplegament de serveis tec-
nologies de la informació i la comunicació 
(TIC) de la Generalitat, amb una inversió de 
344,7 M€, també en els tres propers anys. 
El bronze seria per la construcció del tram 
central de les línies L-9 i L-10, que compta 
amb 12 estacions, moltes d’elles amb les 
obres aturades des de fa anys i amb milions 
d’euros de sobrecost.
Infraestructures públiques a banda, el Go-
vern executaria una empresa privada la 
quarta inversió més quantiosa. En concret, 
el desplegament de la xarxa mòbil de Voda-
fone amb 300 M€. Segueixen la llista actua-
cions privades i publicoprivades d’Endesa, 
Accenture-Indra, Fujitsu, HP-Ricoh, IBM, 
Vodafone, Unitecnic-Nexica, Telefónica, T-
Systems i HP-Vass.

Manca de debat democràtic
Més enllà del criteri seguit per la Gene-
ralitat, una de les crítiques apunta a la 

manca de transparència, ja que el go-
vern ha elaborat el llistat amb propostes 
d’agents privats i públics del país, però 
sense un debat obert sobre quins sectors 
calia reforçar. Segons els ecosocialistes 
es tracta d’un llistat de beneficiaris que 
titllen “d’opac i arbitrari”, ja que només 
afavoreix empreses “amigues” com Te-
lefónica, Vodafone, Indra o Endesa i la-
menten que s’hagi fet sense cap procés 
participatiu i “fent cas” del que manava 
el govern espanyol.
En paraules d’Herrera: “Quan el 4N el go-
vern espanyol li diu al govern català que 
ha de presentar una llista, ni el Parla-
ment ni el teixit social i empresarial del 
país se n’assabenta i elaboren una llista 
en funció de les empreses amigues no en 
funció d’un debat ni d’una interlocució 
amb els actors econòmics i socials”, ha 
lamentat.
Aquest dimecres en sessió parlamen-
tària el conseller d’Economia i Coneixe-
ment va explicar que el Govern havia de-
manat per a Catalunya 16.167 MEUR del 
Pla Juncker tenint en compte el govern 

La Generalitat presenta, sense cap procés participatiu previ, inversions de 6.809 milions del Pla Juncker amb Telefónica, Vodafone, 
Indra o Endesa com a principals beneficiàries · Un document, inèdit fins a la data, reflecteix com les inversions en polítiques socials 
no superen el 16% del total sol·licitat · ICV-EUiA, el partit que ha obtingut el document que detalla les inversions, acusa Mas de se-
guir amb el “capitalisme dels amiguets” dels temps de Pujol amb les inversions del programa europeu.

Els favors de la Generalitat a les 
multinacionals, al descobert

espanyol havia sol·licitat 52.972 M€ a 
Europa. En el marc d’una interpel·lació 
d’ICV-EUiA, Mas-Colell va concretar que 
aquesta xifra suposava el doble del pes 
del PIB de Catalunya en relació a l’Estat. 
Va ser aleshores quan el diputat d’ICV-
EUiA, Salvador Milà, va reclamar un “de-
bat democràtic” per decidir en què s’han 
d’invertir aquests recursos i, sobretot, 
que el document enviat a l’Estat fos pú-
blic.
Mas-Colell va accedir a donar el docu-
ment al grup parlamentari que, ahir a la 
tarda, el va posar a disposició de tothom 
a través d’una piulada. 
El departament d’Economia va reaccio-
nar dient el que ja havia dit en cambra 
parlamentària: el llistat d’inversions 
és “provisional”. Milà, present a la roda 
de premsa d’avui, ha dit que demanarà 
al Parlament un debat en el ple d’aquí 
quinze dies per reformular el llistat 
d’inversions i donar la veu als sectors 
econòmics i socials, als sindicats i als 
representants de l’economia social i 
l’economia verda..
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·Jaume Portell / Sergi Picazo
elcritic.cat
Les xifres oficials de les notes de 
premsa del Mobile World Con-
gress (MWC) són espectaculars: 
100.000 metres quadrats, pre-
visió de 90.000 assistents, uns 
2.000 expositors, prop de 4.000 
periodistes de tot el món acredi-
tats i uns 12.800 llocs de treball 
temporals —7.000 treballant en 
el muntatge i desmuntatge i 2.800 
cuiners i cambrers. L’edició de 
l’any passat va assolir un benefici
d’uns 350 milions d’euros, i els 
organitzadors preveuen que la 
d’aquest any arribi als 436 mi-
lions. A Catalunya, segons dades 
oficials, el nombre de treballadors 
dedicats a les TIC (tecnologies de 
la informació i la comunicació) 
ha augmentat un 12,7% des del 
2011, i la quantitat d’empreses 
relacionades amb aquest sector 
s’ha incrementat en un 13% en 
aquest mateix període.
El que no es destaca a les notes 
de premsa és que les adminis-
tracions públiques aportaran 90 
milions d’euros en cinc anys per 
finançar el consorci publicopri-
vat Barcelona Mobile World Ca-
pital, un dels organitzadors del 
Mobile World Congress. L’Estat 
espanyol, la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Barce-
lona aporten cada any, respec-
tivament, 5 milions d’euros: en 
total, 15 milions anuals. Aquesta 
xifra no inclou, però, altres con-
cursos addicionals relacionats 
amb la publicitat, el material o 
l’organització de l’acte. El consor-
ci MWC s’encarrega de promoure
l’emprenedoria i dinamitzar l’ús 
de la tecnologia mòbil en àmbits 
com l’educació i la sanitat. Tatiana
Viladomat, del departament de 
comunicació de Mobile World Ca-
pital, confirma que les adminis-
tracions han fet cada any la inver-
sió que van acordar l’any 2012. És 
previst que aquestes inversions 
continuïn fins al 2018 (excepte 
en el cas de l’Ajuntament, que hi 
invertirà fins al 2017, tot i que va 
començar a aportar-n’hi un any 
abans que la resta).
La celebració del congrés mundial 
dels mòbils compta, a més, amb 
una sèrie d’exempcions fiscals en
ser considerat un acte “d’interès 

L’altra cara del Mobile World Congress

públic”, tal com va afirmar el ma-
teix ministre d’Indústria, José Ma-
nuel Soria, l’any 2013. El congrés 
s’acull al règim fiscal reservat a 
les entitats sense fins lucratius, i 
compta actualment amb una sèrie 
d’exempcions fiscals que van des 
del 15% en l’impost de societats 
i l’IRPF fins al 95% en impostos 
sobre l’activitat econòmica. Xa-
vier Campabadal, assessor fiscal 
i economista col·legiat, considera 
que aquest tipus de mesures afa-
voriran sobretot les grans empre-
ses: “Una companyia pot fer una 
gran despesa en material que no 
utilitzarà per, d’aquesta manera, 
aprofitar la quota de deducció 
màxima a l’impost de societats 
corresponent. No hi ha obstacles 
per fer això, i les grans empreses 
disposen dels millors consellers 
per fer aquest tipus de jugades”. 
Tanmateix, Agustí Cordón, direc-
tor general de Fira de Barcelona i 
vicepresident executiu de la fun-
dació, va proposar més exemp-
cions fiscals per als patrocinadors 
per incrementar els ingressos del 
congrés: “Tenim el compromís 
del Ministeri d’Indústria i de la 
Secretaria de l’Estat, però tenim 
un mur amb Hisenda”.

Qui hi posa diners?
Mobile World Capital té la parti-
cipació de tres administracions 
públiques, l’Estat (40%), la Ge-
neralitat de Catalunya (20%), i 
l’Ajuntament de Barcelona (20%). 
Tot i les diferències, cadascú hi ha 
de posar a parts iguals 5 milions 
d’euros cada any. La resta pertany 
a la fundació Barcelona Mobile 
World Capital Foundation, entitat 
encarregada de finançar les even-
tuals pèrdues del consorci.

Les dades oficials del Mobile World Congress són especta-
culars: 90.000 assistents, 2.000 expositors, 12.800 llocs de 
treball i 400 milions d’euros d’impacte econòmic previst. 
Però, sota el cofoïsme oficial per l’èxit de la fira dels mòbils, 
què hi ha? L’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 

hi hauran d’invertir fins a 90 milions d’euros de diners pú-
blics, les empreses patrocinadores obtindran descomptes 
en impostos i la immensa majoria són llocs de treball tem-
porals. La fira, això sí, no estalviarà en despeses en publici-
tat: en gastarà 480.000 euros.

El conveni per crear Mobile 
World Capital dóna a entendre 
que les administracions públi-
ques no tenen cap obligació en 
aquest sentit. La regidora d’ICV-
EUiA a l’Ajuntament de Barcelo-
na Janet Sanz dubta del compli-
ment d’aquest punt dels estatuts: 
“S’estipula que la fundació es farà 
càrrec de la despesa si hi ha pèr-
dues, però els ingressos d’aquesta 
vénen majoritàriament de les ad-
ministracions públiques”.
Els càrrecs del patronat de la fun-
dació estan en mans de membres 
de les tres grans administracions 
públiques que el van crear: Xavier 
Trias n’és el president, Felip Puig 
ocupa el càrrec de vicepresident, 
i Víctor María Calvo-Sotelo, del 
Ministeri d’Indústria, ocupa un 
altre càrrec de vicepresidència. 
El patronat de l’MWC, segons els 
comptes públics presentats per 
l’organització, també té repre-
sentants d’alguns dels ‘partners’ 
privats com Telefónica (que va 
aportar 2,65 milions d’euros a la 
fundació l’any 2013), Orange o 
Damm (1 milió l’any 2013).
L’última memòria econòmica del 
projecte, que tracta sobre l’any 
2013 i està penjada al portal de 
transparència de l’MWC, mostra 
uns ingressos totals de 18,8 mi-
lions d’euros, tot i que s’entén que 
15 milions procedien de les admi-
nistracions públiques.

En què es gasten 
els diners?
Una part del pressupost anirà 
a cobrir despeses relaciona-
des amb material, construcció 
d’estands o publicitat del congrés. 
Recentment, la Generalitat va fer 
un concurs per a la publicitat i 
promoció amb un cost de 483.998 
euros per als pròxims dos anys. 
L’objectiu del projecte era “definir, 
comunicar i difondre la marca del 
Mobile World Congress de Barce-
lona”. Una altra de les despeses 
més importants de l’MWC tenia 
un pressupost de 250.000 euros 
pel transport, fabricació i muntat-
ge d’estands. Aquests contractes, 
i altres de més concrets, van ser 
publicats al web de Contractació 
de la Generalitat.
La memòria de Mobile World 
Capital, corresponent al 2013, 
estipulava que els membres del 
patronat –presidit per Xavier 
Trias– exercirien el seu càrrec 
gratuïtament. Tanmateix, els di-
rectius sí que cobren per la seva 
feina. El nucli dur de l’equip di-
rectiu, format per sis persones, 
va rebre una retribució a l’entorn 
dels 100.000 euros bruts anuals. 
La mateixa memòria afirma que 
la despesa en salaris per l’equip 
directiu es va doblar entre 2012 i 
2013. “La retribució corresponent 
d’aquest càrrec durant l’exercici 
de 2013 ha estat de 581 899 eu-
ros (277.409 euros a l’exercici de 
2012)“, reconeixen. La fundació 
realitza una despesa en salaris 
que ronda el milió i mig d’euros, 
a repartir entre una vintena de 
treballadors: gestors, directors i 
tècnics que treballen a la funda-
ció, i els mencionats sis membres 
de l’equip directiu.
Entre els principals proveïdors, 
segons consta també a la me-
mòria, destaquen les grans em-
preses tecnològiques, i no preci-
sament les ‘start up’ digitals de 
nova creació. El proveïdor prin-
cipal és el GSMA (Group Speciale 
Mobile Association), associació 
que agrupa 800 operadores i 200
companyies relacionades amb la 
telefonia mòbil, que el 2013 va in-
gressar 3 milions d’euros exactes.
Després, vénen Telefónica 
(138.000 euros, tot i que l’any 

anterior havia facturat 313.000 
euros), Fira de Barcelona (63.000 
euros) i el bufet d’advocats J&A 
Garrigues (63.000 euros). L’any 
2012, el bufet Cuatrecasas s’havia 
emportat un contracte per valor 
de 180.000 euros, però el 2013 
ja va desaparèixer de la llista de 
principals proveïdors.

“Una illa enmig de la crisi”
John Hoffman, president de 
la GSMA, també és present a 
l’estructura organitzativa de la 
fundació. Hoffman va declarar al 
juliol passat, poc després de pu-
blicar-se les dades econòmiques 
del congrés del 2014: “Hem aju-
dat Espanya a sortir de la crisi”.
El Mobile World Congress s’ha 
convertit en una de les grans 
apostes de les administracions 
públiques per convertir Barcelo-
na en un referent en el camp de 
les TIC, el diari ‘La Vanguardia’ el
definia l’any 2012 com “una illa 
enmig de la crisi”. Durant la inau-
guració, el conseller d’Empresa, 
Felip Puig, va assegurar a la prem-
sa que el congrés és un “aparador 
de màxim nivell“ perquè les grans 
empreses del sector de tot el món 
coneguin Barcelona i perquè les 
pimes catalanes puguin trobar 
nous clients estrangers. El con-
seller va intentar “contradir les 
visions de què això només qualla 
una setmana” ja que, segons ell, 
Barcelona i el seu entorn estan 
captant inversions de multina-
cionals que situen a Catalunya 
centres internacionals de recerca 
(com HP per impressió 3D) i de 
processament de dades (com IBM 
i Oracle) que són claus en el des-
envolupament del ‘Big Data’.
Recentment, la conselleria 
d’Economia, d’Andreu Mas-Colell,    
va demanar a l’Estat que inclogui
l’MWC -tot i ser un consorci públi-
co-privat- en la seva llista de pe-
ticions a finançar per la Comissió
Europea dins el ‘pla Juncker’. La 
Generalitat reclamava que Euro-
pa destini 15 milions d’euros
per a un projecte força ambigu 
que, segons consta al document 
enviat a Madrid, faria “aplicacions
en diversos àmbits com eLear-
ning, eHealth, eTransport, Smart 
City, emprenedors”.

Crítiques a l’MWC
ICV-EUiA, si bé comparteix alguns 
dels objectius de la fundació de 
Mobile World Capital i va aprovar
que l’Ajuntament en formés part, 
qüestiona aspectes com la quali-
tat dels llocs de treball generats 
arran de la celebració del congrés, 
la falta d’objectius públics de la 
fundació i la poca transparència 
en la gestió. Segons Janet Sanz, 

La despesa en sa-
laris per l’equip di-
rectiu es va doblar 
entre 2012 i 2013.
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la majoria de llocs de treball que 
genera l’MWC “són precaris i tem-
porals, i feminitzats: el 90% de les 
hostesses són dones, mentre que 
els càrrecs més importants de 
les empreses els ocupen homes”. 
La regidora ecosocialista també 
denuncia la falta d’informació 
sobre les activitats del consorci, 
i considera que no hi ha una di-
recció pública del projecte: “En 
quatre anys no he tingut un espai 
a l’Ajuntament on m’expliquin què 
fa la fundació. No menystinc el 
congrés, ja que genera un impac-
te econòmic brutal en diversos 
sectors; però, a part d’això, què 
més volem? Aquesta és la funció 
que hauria de fer la fundació. Cal 
tenir compromisos perquè aques-
tes empreses facin convenis amb 
les universitats per desenvolupar 
projectes, per exemple. Ara ma-
teix som un banc de proves per als 
interessos privats”. A més, segons 
Sanz, els estatuts del consorci es 
van modificar recentment per 
permetre que la fundació pugui 
crear societats mercantils amb 
empreses privades, i lamenta que 
no s’hagin volgut aclarir els objec-
tius d’aquests moviments.
L’Ajuntament de Barcelona i el 
Parlament català també van apro-
var mocions per incloure un espai 
informatiu sobre els impactes 
de la indústria mòbil al Mobile 
World Congress. A la República 

Democràtica del Congo, el co-
merç il·legal de coltan, un mineral 
clau per a la indústria electròni-
ca, ha servit segons denunciava 
un informe de Nacions Unides 
l’octubre de l’any 2002 per fi-
nançar un conflicte que ha causat 
sis milions de morts des del 1996. 
La resposta fins ara per part dels 
organitzadors sempre ha estat 
negativa.
El diputat de la CUP David Fernàn-
dez va denunciar al Parlament els 
“problemes que no s’expliquen 
al Mobile World Congress” com, 
segons ell, les condicions per a 
l’extracció de coltan al Congo, 
l’explotació laboral d’obrers a 
les fàbriques de la Xina o l’estrès 
als ‘call centers’, sobretot de 
l’Amèrica Llatina. “L’MWC costa a 
les arques públiques 1.712 euros 
cada hora fins al 2018. 40.000 eu-
ros diaris fins al 2018. I, en canvi, 
no els podem exigir que obrin un 
espai de reflexió sobre la seva res-
ponsabilitat en l’extracció del col-
tan”, va denunciar Fernàndez. En 
resposta a una pregunta seva so-
bre la qüestió del Congo, el presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, 
va ser taxatiu: “L’organització s’hi 
va negar. Tots vam fer la nostra 
feina. També es pot arribar a en-
tendre que just en el moment que 
es juguen l’organització davant de 
tot el món no vulguin introduir 
determinades falques”.

Una lectura crítica
dels mitjans

Liechtenstein 
també existeix

Cinc preguntes que 
li faríem a Artur Mas 
si es deixés entrevis-
tar per CRÍTIC

L’Anuari i 
l’Observatori Mèdia.
cat agafen forces per 
renovar-se

ENTREVISTA David 
Segarra: “Els valen-
cians no som co-
rruptes ni botiflers, 
sinó un poble valent 
i insurgent”

Més continguts
de elcrític.cat

Com són els mecanismes per 
silenciar una notícia?

L’escàndol internacional gene-
rat per les revelacions d’evasió 
fiscal massiva a través de la 
branca suïssa del banc britànic 
HSBC ha tingut una curiosa 
trama secundària pel que res-
pecta a l’anàlisi del funciona-
ment dels grans mitjans i la 
seva relació amb els poders 
econòmics.
És cert que tot i el seu poder, 
l’HSBC i els seus clients no 
han aconseguit evitar la filtra-
ció ni la repercussió massiva, 
però els seus intents han permès visualitzar millor com funcionen 
unes pressions, sovint subtils i la majoria de les vegades invisibles.
En una primera anàlisi, Mèdia.cat va centrar-se en la lenta reac-
ció dels mitjans espanyols i catalans a la crisi, que en general van 
menystenir la notícia, relegant-la a pàgines interiors i amagant els 
noms dels principals afectats espanyols, en concret el banquer Emi-
lio Botín. El cas més extrem d’aquests, però, ha estat el de El País, 
que no només va limitar-se a publicar un resum reduït de la notícia 
–substituït l’endemà per la versió del banc- sinó que la seva prime-
ra notícia a portada feia referència als fons veneçolans dipositats a 
l’HSBC. Aquest banc és actualment un dels principals accionistes 
de Prisa, l’editora de El País.
Però el poder de l’HSBC s’ha fet notar també en l’àmbit internacio-
nal. El cas més sonat ha estat la dimissió del cap de política del diari 
londinenc Daily Telegraph, Peter Oborne, denunciant l’escassa 
cobertura del cas en el seu diari. La direcció del mitjà, va denunciar 
Oborne, van justificar aquesta decisió per no fer enfadar un impor-
tant anunciant. L’HSBC ja havia retirat la publicitat del Daily Tele-
graph durant un any per informar de l’existència de comptes opacs 
del banc a l’illa de Jersey. Des de llavors el Daily Telegraph estava 
“en observació” i “no podia permetre’s més enfrontaments”.
Després de la filtració, l’HSBC va inserir grans anuncis als princi-
pals diaris del Regne Unit demanat perdó pel seu comportament i el 
seu cap executiu, Stuart Gulliver, va enviar una carta de disculpes. 
Hi ha raons, però, per dubtar de la sinceritat d’aquest penediment. 
Una és que la carta de Gulliver dedica més temps a criticar la co-
bertura mediàtica que les seves pròpies accions. L’altra és que The 
Guardian, un dels mitjans que van destapar la filtració ha denunciat 
també que l’HSBC ha “suspès” la inserció publicitària al diari.
Però això no ha impedit que importants diaris, com per exemple el 
Financial Times, publiquessin de forma acrítica la versió de Gu-
lliver. No ha transcendit cap problema publicitari entre HSBC i el 
Financial Times, però sí que hi ha una connexió. Tant el banc com 
Pearson PLC, editora del diari, comparteixen una de les seves prin-
cipals executives. La capçalera ha estat acusada en anteriors oca-
sions de minimitzar notícies negatives per al HSBC, com l’escàndol 
sobre blanqueig de diners provinents del narcotràfic en el qual va 
quedar involucrat fa tres anys.

Altres actors
Però l’HSBC no és l’únic interessat en silenciar el cas. Le Mon-
de –una altra de les capçaleres que va destapar l’afer- ha rebut du-
res crítiques públiques per part d’un dels principals accionistes del 
diari, Pierre Bergé, acusant Le Monde de fer populisme al revelar 
els noms dels defraudadors. Tant la direcció com la redacció del 
diari han respost amb un comunicat on denuncien “la intrusió en el 
contingut editorial”. També han transcendit les pressions del rei del 
Marroc, Mohamed VI, per evitar que el seu nom es 
difongui com un dels propietaris de comptes opacs.

Mèdia.cat és un observatori que diàriament publica anàlisis sobre la cobertura de l’actualitat que 
fan els mitjans . Per llegir més anàlisis captura el codi o vés a media.cat

Un anàlisis de

Per Roger Palà

Per Sergi Picazo

Per Joan Vila i Triadú

Entrevista d’Allosa Ajanovic
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Les entrades es venen com xu-
rros, dones de totes les edats 
s’amunteguen en les cues de les 
sales on es projecta la pel·lícula. 
Llegeixo també als diaris que 
la recaptació del film no deixa 
d’augmentar de forma obscena.
Jo, fent el cor fort i renyant-me 
a mi mateixa per contemplar 
l’escena de forma condescen-
dent, em dic que, mira, potser em 
sorprèn la història, que encara no 
l’he vist!! Que he llegit crítiques 
devastadores ? sí, però, qui sap? 
no vull tancar-me en banda, jo he 
vingut aquí a obrir-me, que em 
donin hòsties en els prejudicis, al 
fet que l’argument em lligui a la 
butaca. No m’ho penso ni us sol 
cop més i me’n vaig al cinema!
M’assec sola, nerviosa, no vull 
ningú a prop, vull intimitat i con-
centració, vull tenir dues hores 
superhot, dues hores que em 
facin -com algunes afirmen alli-
berar sexualment. Escolto que hi 
ha dones que han redescobert la 
seva sexualitat gràcies a la trilo-
gia 50 ombres de Grey i que ara 
gaudeixen la sexualitat d’una 
manera més plena. Jo també ho 
vull!! Jo sempre estic disposada a 
ampliar mires en tots els sentits; 
en el sexual, també.
La pel·lícula comença. Un senyor 
guapíssim s’està vestint al ritme 
d’una cançó de blues, s’enfunda 
en un vestit de jaqueta caríssim i 
es nua la corbata amb una calma 
supersensual; aquí el tenim, és el 
senyor Grey. El seu personatge 
està interpretat per Jamie Dor-
nan, al qual conec per ser el pro-
tagonista de The Fall, una sèrie 
on interpreta un estrangulador 
que assassina en sèrie a diverses 
dones. Pel que sembla, al pobre 
home li estan adjudicant papers 
d’assetjador sexual, potser per-
què en tenir una aparença tan 
espectacular, els productors sos-
piten que el target, en ser femení, 
serà més benèvol i no mostrarà 
el mateix rebuig quan abusi de 
dones com si ho fes el Torrente. 
O vés a saber.
Després apareix ella, pavisosa 
com poques coses he vist, reco-
llint-se els cabells en una casta 
cua amb mans tremoloses al so 
del mateix blues i vestint una 
brusa amb motius infantils. No 
dubto en la capacitat interpre-
tativa de Dakota Johnson, però 
si li ha tocat ficar-se en la pell 

50 ombres de Paqui

d’Anastasia Steele -que és el per-
sonatge amb menys sang que 
existeix després del que encarna 
Richard Gere a Pretty Woman-, 
molt més, imagino, no pot fer. Em 
pregunto quantes voltes no haurà 
de donar la pel·lícula per treure 
passió entre aquests dos. Però és 
aviat, em dic.
Des de l’inici de la pel·lícula 
s’aprofundeix en tants tòpics, 
clixés i estereotips que hi ha 
moments en què he de reprimir 
les ganes de treure el mòbil i fer 
acudits a Twitter. És complicat 
no llençar la tovallola abans dels 
primers quinze minuts i acceptar 
que te n’aniràs d’allí sense un trist 
subidón. Excitació, zero; credibili-
tat, nul·la: erotisme, inexistent. El 
que sí et sorgeix és una incipient 
urticària quan entens que la for-
ma de maquillar l’assetjament i el 
control que Grey exerceix sobre 
Steele serà -com no? – posar-ho 
tot en un fantàstic pack amb llaç 
vermell on es pot llegir sense gai-
re esforç “Amor Veritable”.
Ella sent una atracció irresistible 
per Grey des del primer instant 
en què el veu i dóna per fet que 
la passió i l’amor han de ser això. 
Ella sap que ningú com Grey l’ha 
desitjat tant abans perquè ningú 
abans l’havia tret arrossegant 
estant ella de borratxera amb 
els amics, ningú l’havia carregat 
abans a l’espatlla com Grey com 
si fos un sac de patates només 
perquè se li hagués trencat un 
taló, o l’havia muntat en heli-
còpters i avionetes per portar-la, 
pilotant ell mateix, al mateix cel. 

Perquè no us ho perdeu, Grey no 
té encara 30 anys però té totes 
les habilitats aeronàutiques ne-
cessàries per  fer volar qualsevol 
aparell amb hèlixs.
Quedava clar, a cap de les que 
hem vist aquesta pel·lícula ens 
han desitjat tantíssim, era un fet. 
Aquesta passió, aquest amor en 
potència, no l’hem experimentat 
mai, almenys jo, que ni tan sols 
em poso talons i quan surto a 
emborratxar-me amb els meus 
amics arribo a casa perquè m’he 
d’encarregar jo mateixa d’agafar 
un taxi. D’helicòpters, millor ni 
en parlem. Déu meu, què m’ha 
passat ? per què jo no he trobat 
l’amor veritable ? què he fet ma-
lament ? és per què vesteixo mi-
nifaldilla en comptes de camises 
amb ribets ?  és per què no sé 

sotmetre’m adequadament?
Per a més inri, ella és una barreja 
entre Betty la Fea i Pepe Viyue-
la: és recatada, verge, tartamu-
deja, ensopega sovint i en una 
ocasió fins i tot cau a terra. Grey 
és alguna cosa entre MacGyver 
i Kennedy: poderós, ric, reeixit 
... És el salvador, el cap, el pilot 
d’aeronaus i, no ho descarto en 
properes entregues, patró de vai-
xell o ministre d’Economia a Grè-
cia. És L’HOME.
La veritat és que jo esperava al-
menys una mica d’acció, erotis-
me, porno ..., no sé, alguna cosa 
nova. Però no, la pel·lícula és una 
alternança avorrida de facepalms 
i comportaments masclistes dis-
fressats d’història d’amor. Un la-
mentable relat de control, pater-
nalisme i normalització de rols 
patriarcals i violència de gènere 
amanits amb tres fuetades mal 
donades que no deixen ni mar-
ca. I no, amb violència no em re-
fereixo a aquestes tres fuetades 
precisament. Aquesta pel·lícula 
no només deu haver fet empren-
yar moltes dones i homes, sinó 
també als fans del BDSM i del 
porno, per publicitat enganyosa. 
És cert, també, que el llibre sem-
bla tenir escenes més fortes que 
la pel·lícula, que ni tan sols ha 
estat catalogada com a cinema X, 
sinó com a gènere ‘romanç’.
En molts moments, la ridiculesa 
de la història és tal que has de 
riure encara que et pesi, com el 
moment gloriós en què Grey li 
diu a ella a quin ginecòleg anar i 
quines pastilles anticonceptives 
prendre. Podríem resumir 50 
ombres de Grey dient que és una 
història avorridíssima sobre el 
penis d’un senyor i la seva ferma 
creença que la protagonista s’ha 
de sotmetre a ell perquè d’això va 
el món.
Em pregunto quants exemplars 
hauria venut la seva autora si el 
relat expliqués la mateixa his-
tòria -amb els mateixos detalls i 
situacions- però amb una prota 
femenina. 50 ombres de Paqui. 
Una dona hieràtica que dirigeix 
una gran multinacional i que, en-
tre altres possessions de valor in-
calculable, posseeix el seu propi 
Cessna que pilota dia sí, dia tam-
bé. Una història en la qual aques-
ta Paqui, un dia, se sent terrible 
i inexplicablement atreta per un 
becari que tartamudeja en parlar 

amb ella i fins i tot cau a terra de 
cara de la mateixa inseguretat 
que li provoca tenir-la a prop.
Un relat d’una dona que no sem-
bla sentir ni patir, però que sent 
un irrefrenable desig sexual 
per un xaval que no és capaç 
d’aixecar la mirada del terra. Qui 
diu “desig sexual”, diu “vaig al teu 
barri i et busco fins que et trobo 
i et dic quan podem veure’ns de 
nou”. Que el becari, en comptes 
de córrer en la direcció contrària 
perquè l’assumpte ja és una mica 
esgarrifós, accepti emocionadís-
sim.
Una trilogia en què Paqui no deixi 
a Pepe ni a sol ni a ombra, que tot 
i ser una completa desconeguda 
es creu amb el dret de controlar 
a través de trucades de telèfon i 
bateries de preguntes tipus “on 
has estat?” , “t’has ficat al llit amb 
aquella noia?”, “i amb aquesta 
altra?”, “aquella d’allà és la teva 
nòvia?”. Que Pepe, llunyíssim de 
molestar o espantar-se, li posi 
ullets de xai degollat i confes-
si que no ha estat amb cap altra 
dona perquè en realitat és ¡verge 
!, i que ella no pugui ser més feliç 
en assabentar-se’n i fins i tot sus-
piri emocionadíssima, ja que la 
sola idea de ser ella la que desvir-
gui al noi li fa perdre els papers 
(la primera vegada que veiem 
emocionat per alguna cosa  Grey 
és en aquest instant, quan ella li 
diu que és verge).
Que Paqui, no contenta amb des-
florar  Pepe, li proposi signar un 
contracte (un contracte!) en què 
ell ha de deixar-se sodomitzar 
per ella i el seu colorit ventall de 
joguines sexuals sense rebre res 
a canvi i sense dret a reclamar 
després ni una abraçadeta. Un 
contracte on, a més, accepti ser 
sotmès a fuetades i on li atorgui a 
la senyora tot el dret a fustigar-li 
l’escrot les vegades que ella cre-
gui oportú. Que Pepe no sembli 
molt convençut però que sigui tal 
l’atracció per aquesta dona que 
l’assetja,l’espia i es cola a casa de 
forma il·legal... que el signi. Lògic, 
no podeu dir que no. És que és 
amor.
Afegim a la història, que a ell li 
sembli d’allò més romàntic que 
Paqui aparegui en els llocs on ell 
passa l’estona amb els col·legues 
i se l’emporti a coll -vulgui ell o 
no-, davant de tots, perquè ella 
considera que ja ha begut massa.

Per @barbijaputa · barbijaputa.blogspot.com.es

“M’assec sola, 
nerviosa, no vull 
ningú aprop, vull 

intimitat i concen-
tració, vull tenir 

dues hores 
superhot, dues 

hores que em facin 
–com algunes 

afirmen– 
alliberar-me 
sexualment”
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Per Bel Olid · Escriptora. belolid.wordpress.com 

Em pregunto quants 
exemplars hagués 
venut l’autora si el 
relat expliqués la 
mateixa història 

però amb una prota 
femenina: 50 ombres 

de Paqui. Una dona 
hieràtica que dirigeix 
una gran multinacio-
nal (...) Una història 

en la que aquesta 
Paqui, un dia, es sent 
terrible i inexplica-
blement atreta per 
un becari que tarta-

mudeja al parlar amb 
ella (...) Una trilogia 
en la qual Paqui no 

deixi Pepe ni a sol ni 
a ombra...

És difícil creure que un home a 
hores d’ara de la història hagi 
aguantat tot això, més sabent que 
fins ara l’únic que ha fet és rebre 
pals i humiliacions i cap recom-
pensa, ja que per molt que ell fa 
saber a Paqui que el que vol és 
anar a sopar o al cinema algun 
dia, ella li deixa clar mil vegades 
que no és alguna cosa en el que 
estigui interessada perquè a ella, 
si la treus de sodomitzar a ho-
mes, la pobra, doncs mira, se sent 
una mica fora de l’aigua .
És més difícil d’entendre encara 
si englobem a Pepe i Paqui en 
una societat en la qual 70 homes 
moren a mans de les seves dones 
cada any i un home és abusat i 
violat cada vuit hores, cada dia 
de l’any.
I ja perd completament la gràcia 
si, a més, hi afegíssim que l’autor 
de la història de Paqui i Pepe és 
un home, i són milions d’homes 
de tot el món, al seu torn, els 
que es barallen per comprar els 
llibres i pel·lícules on es descriu 
com Paqui anul·la i humilia siste-
màticament  Pepe.
Em pregunto com seria la críti-
ca d’un relat així, com serien les 
vendes i si, en comptes de ro-
manç, no estaria catalogat com a 
gènere de terror.

Que la cadira de tertulià l’escalfen sempre els 
mateixos culs és una realitat tan evident com 
que aquests culs pertanyen majoritàriament 
a homes. Blancs, amb diners i per sobre dels 
45, si voleu més concreció. A la ràdio pública 
al 77% de les tertúlies no hi ha cap dona; a 
TV3 la cosa millora i només el 5% no té cap 
representant femenina, però no ens emocio-
nem: només hi ha una dona (i mitja, coses de 
l’estadística) per cada tres homes.
Ara algú aixecarà el dit i dirà que això d’anar 
comptant és una bestiesa, que no és just po-
sar quotes, que la discriminació positiva és 
discriminatòria (ehem, com si el nom no ho 
digués prou clar) i que cal valorar només 
les qualitats de la persona. No sé si aques-
ta gent creu de veritat que si només opinen 
els homes és perquè qui els ha contractat ha 
valorat les seves qualitats independentment 
del fet que siguin homes. Seria estúpid pen-
sar que a tot el país pràcticament no hi ha 
expertes en res, o que els homes tenen més 
coneixements i més formació en general que 
les dones. Però fins i tot si fos així, no seria 
excusa perquè als mitjans públics hi hagi una 
ràtio tan ridícula com tres a una (en el millor 
dels casos).
No només demano que ens permetin acos-
tumar-nos a sentir veus d’expertes, sinó 
que em veig amb el dret d’exigir també de 
sentir-les en condicions d’igualtat. Sense 
que el mascle de torn les interrompi, sense 
que els companys les tractin amb paterna-
lisme i condescendència, sense que hagin de 
rebaixar-se a cridar més que els altres per 
aconseguir el torn de paraula.
Per si les xifres no fossin penoses, enca-
ra hi ha una dada pitjor: aquesta dona que 
s’encara amb tres homes per tertúlia és gai-
rebé sempre la mateixa. Entre els deu tertu-
lians amb més aparicions als mitjans només 
hi ha una dona, que ocupa la segona posició. 
Es tracta de Pilar Rahola i no dic que això 
sigui nefast perquè tingui res en contra de 
Rahola, sinó perquè difícilment representa 
la majoria de les dones. Els seus nou com-
panys tampoc no representen la majoria 
dels homes, direu, i tindreu raó.
Però passa com amb els barrufets: els nois 
podien identificar-se amb el barrufet poeta, 
el setciències, el rondinaire o fins i tot amb el 
Gran Barrufet. A les noies ens quedava una 
única opció, que era la barrufeta. Res no em 
va impedir identificar-me amb el barrufet 
sapastre, que ficava la pota tan sovint com 
jo, però és emprenyador que siguem sempre 
les dones les que hem de saltar les barre-
res del gènere per identificar-nos amb una 
idea o una opinió. Alhora, els homes estan 
acostumats a fer com que el que diem les 
dones no va amb ells: per què han d’escoltar 
la barrufeta rossa i amb talons, si ells tenen 
una munió de barrufets amb pèl al pit a qui 
assemblar-se?
Que Rahola sigui l’única barrufeta de la co-
munitat de barrufets tertulians té una expli-

No em barrufen els mitjans

“Els homes signants, ens comprometem a 
no participar en cap debat, tertúlia, congrés 

de composició exclusivament masculina”

cació complexa que es resumeix en un efecte 
senzill: la mandra. Quan els productors dels 
programes busquen un expert, truquen el 
primer que els ve al cap, que sol ser un home. 
Perquè sempre se’ls ha convidat més, perquè 
se’ls publicita més i fins i tot, si m’apures, 
perquè en alguns camps és possible que n’hi 
hagi més. El cas és que costa pensar cinc 
bones coneixedores de cinema, de teatre, 
de física, d’economia, del que sigui. Això vol 
dir que no n’hi hagi? No. Només vol dir que 
no les coneixem. I que fa mandra buscar-les, 
que prou feina tenen els productors.
La directora d’un dels programes de més 

audiència de la ràdio (en què les opinadores 
brillen per la seva absència, per cert) va con-
fessar en directe que de vegades ha trucat 
dones per oferir-los de participar a la tertúlia 
i li han dit que a aquesta hora (entre les vuit 
i les deu del matí) no els va bé, que tenen al-
tres coses a fer. M’estranya que a tot el país 
no hi hagi cinquanta dones preparades que 
coneguin els beneficis dels cangurs (o la divi-
sió de tasques domèstiques amb la parella), 
però si aquest fos el problema de fons, potser 
caldria plantejar-se solucions imaginatives, 
com oferir-los uns honoraris prou llaminers 
com perquè un dia a la setmana busquin qui 
els porti els nens a escola. Sí, una discrimi-
nació positiva que contraresti l’estructura 
social injusta.
Ens creiem de veritat que les dones merei-
xem les mateixes oportunitats de participar 
en la vida pública que els homes? Ens creiem 
de veritat que els mitjans han de fer alguna 
cosa més que reproduir discriminacions in-
justes? Sallent, Riera, Carol, Capdevila i tots 
els peixos grossos de la comunicació en ge-
neral: poseu-vos les piles.

Cada any, el 8 de març, multitud 
d’institucions culturals i de persones 
relacionades amb la cultura organitzen o 
participen en actes a favor de la igualtat 
de gènere. Cada any, durant els 364 dies 
restants, institucions culturals i perso-
nes relacionades amb la cultura queden 
impàvides davant l’absència de dones en 
mitjans de comunicació, esdeveniments 
artístics, antologies, congressos o cartelle-
res de cinema, música, teatre ...
Homes alts, baixos, prims, grassos, 
d’esquerres, de dretes, republicans, 
monàrquics, independentistes, nacionalis-
tes, heterosexuals, homosexuals, bi-
sexuals, asexuals, transsexuals, religiosos, 
laics, ateus ... que se suposa que repre-
senten totes les identitats i ideologies pos-
sibles . De vegades, fins i tot es busquen 
homes per a representar el moviment i 
les posicions feministes. I això no és real. 
El món és divers i en aquesta diversitat hi 
són presents les dones.
Així doncs, nosaltres, les dones i associa-
cions signants d’aquesta carta, demanem 
a tots els homes que desitgen fer alguna 
cosa per un món més just, millor repre-
sentat en la seva pluralitat, un gest sim-
bòlic, al llarg del mes de març de 2015: 
diguin “No sense dones”. No s’asseguin a 

parlar, a debatre, a participar, a compartir 
coneixement o creació sense pensadores 
i creadores. Utilitzin el privilegi que el 
sistema els concedeix de ser cridats els 
primers, quan no els únics, per dir “no 
sense dones”. Coneguin les dones de les 
seves àrees de coneixement, anomenin-
les, desígnin-les o proposin-les per 
obtenir llocs, mencions, honors. Recordin 
que hi ha, i que hi ha hagut sempre des de 
temps immemorials, pintores, escultores, 
compositores, dramaturgues, filòsofes 
... recordin quan facin les seves llistes 
de llibres, de lectures, de pel·lícules, de 
cançons.
I nosaltres, els homes signants d’aquesta 
carta, ens comprometem, com a gest 
simbòlic, al llarg del mes de març de 2015, 
a no participar en cap debat, programa 
televisiu, tertúlia radiofònica, congrés, 
jurat, festival o similar, de composició 
exclusivament masculina.Quan les dones 
hi siguin, estiguem presents en l’imaginari 
col·lectiu, estarem presents en el disseny 
de les polítiques, dels currículums, de la 
creació de les ciutats, de l’educació, de la 
cooperació. Quan les dones deixem de ser 
representades per homes i amagades pel 
discurs del masculí com a universal no 
faran falta dies per la igualtat de gènere.

Manifest “No sense dones” ·  www.clasicasymodernas.org

Entre els deu 
tertulians amb 
més aparicions, 

només hi ha 
una dona.

Foto: Mar C. Llop



La Vanguardia és propietat del Grup Godó (com 8TV i 
RAC1). El Grup Godó és el grup de comunicació que rep 
més subvencions a tot Espanya. N’és propietari Javier 
Godó, vicepresident de La Caixa i conseller de CaixaBank. 
Segons la CNMV, el 2010 La Caixa  va concedir préstecs i  
avals a Javier Godó per 24M€. Al consell d’administració 
del Grup Godó trobem Lluís Conde, conseller del Banco 
de Inversiones Lazard i fundador de Seeliger-Conde, em-
presa que va fitxar Esperanza Aguirre. David Cerqueda, un 
dels directors generals del Grup ha ocupat càrrecs de res-
ponsabilitat a Goldman Sachs i BNP Paribas.  

L’editor del diari La Razon és José Manuel Lara, a tra-
vés del Grupo Planeta. Lara és vicepresident del Banc 
Sabadell. El 2010 Planeta va rebre crèdits per valor de 
800 milions d’euros (Santander 300, Bankia 200, BBVA 
130, La Caixa 100 i el Banc Sabadell 100).

A l’empresa editora de l’ABC, Vocento, trobem la fa-
mília família Ybarra, històrica del BBVA. Al consell 
d’administració trobem Fernando Azaola, del consell 
assessor del BBVA.  Trobem també Santiago Bergareche, 
vicepresident de Ferrovial, copresident de CEPSA, i exdi-
rector general del BBVA. A Vocento també trobem Jaime 
Castellanos, conseller a Acciona i president del Banco de 
Inversiones Lazard... i concunyat d’Emilio Botín. Al con-
sell d’administració també trobem Rodrigo Echenique, 
conseller del Banco Santander.

El març de 2009 el Grupo Zeta, editora d’El Periódico de 
Catalunya, va signar un crèdit sindicat de 245M€ amb 24 
entitats financeres, entre les quals destaquen el Banco Po-
pular, el Banco Sabadell i La Caixa. Des de llavors el presi-
dent de la comissió executiva de Zeta és Juan Llopart, home 
de confiança d’Isidre Fainé, president de La Caixa. Llopart  
ha estat imputat en diversos escàndols financers, entre 
ells pel Cas Bankia. Llopart està imputat sota l’acusació de 
«falsificar els comptes i estafar els petits accionistes». El 
Periódico no va informar d’aquesta implicació.

Alguns accionistes del Grupo PRISA, editor del diari El 
País són: BNP Paribas, Bank of America i  Deutsche Bank. 
CaixaBank, Banco Santander i HSBC n’entren al capital el 
2014. Actualment el deute de PRISA arriba als 3.000M€ 
i per això ha convidat diverses entitats financeres a in-
corporar-se al capital de l’empresa o a augmentar-hi la 
seva participació. Algunes són:  BBVA, Banco Sabadell, Ba-
nesto, Banca March i Citibank. Fernando Abril-Martorell, 
conseller delegat de PRISA, ha estat a Credit Suisse fins el 
2011 i a JP Morgan com a tresorer. Alain Minc és al consell 
d’administració de PRISA i CaixaBank.

El diari fundat per Pedro J. Ramirez, recentment destituït, 
té al darrere Unidad Editorial. Els accionistes són Fiat, els 
bancs  italians Mediobanca, Unipol Banca, el Banco San 
Paolo i l’empresa de pneumàtics Pirellli, entre d’altres.

Nom i cognoms:
Domicili:
Població
Correu electrònic:
NIF: 

C.P.

NOTA IMPORTANT:
Tots els socis tenen  accés als ex-
tractes bancaris de la publicació 
i podran veure tots els contrac-
tes, nòmines i factures que paga 
i cobra l’Associació CAFèAMB-
LLET, editora d’aquesta revista. 
L’objectiu és que cada subscrip-
tor vegi,  sense intermediaris, 
en què es gasta cadascun  dels 
seus euros.

Envia’ns la butlleta a l’Apartat de Correus 55 · Breda · Girona · CP17400 
O envia’ns un mail a cafeamblletcatalunya@gmail.com

Per cada 10 euros que aportis imprimim 232 exemplars 
(i si vols, t’enviem un a casa teva!)

Als poderosos els preocupa que expliquem allò que volen amagar. 
Però el que més els preocupa és que la informació arribi 

a centenars de milers de lectors. Ens ajudes?

Si ho prefereixes pots fer una transferència indicant-nos les dades de contacte:
Associació cafèambllet 
IBAN ES17 3025 0900 87 1400015132 (Caixa d’Enginyers)
IBAN ES88 1491 0001 21 2121317420 (Triodos)

Escull la forma de pagament:
FES-TE SOCI

A) Rebut domiciliat
Escull opció: 

12 cobraments de 5€

6 cobrament de 15€

2 cobraments de 30€

1 cobrament de 60€

Tria la quantitat mensual que vulguis aportar) 

Import:

IBAN ENTITAT
DADES BANCÀRIES PER LA DOMICILIACIÓ

OFICINA

SIGNATURA

D.C.

€

Si et fas soci, per de 60€ l’any podrem enviar-te les 10 
edicions a casa teva i, sobretot, imprimir i distribuir 
1.400 exemplars gratuïts repartits a bars, comerços, 
transports d’arreu de Catalunya.

La publicació 
que tens 

a les mans:

Per això, la teva 
col·laboració és im-

prescindible 
per poder continuar 

explicant el que tants 
volen amagar.

No accepta subvencions.

No accepta publicitat 
institucional.

No accepta publicitat 
de bancs ni d’empreses 
de l’IBEX   o amb seus a 

paradisos fiscals.

“El que més ens agrada és que les persones que financien 
aquest projecte no estan pagant per accedir a informació. 

Estan pagant perquè aquesta informació arribi a cada racó”
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Quan vam posar en marxa El Diari de 
l’Educació, ara fa poc més d’un any, pro-
clamàvem que una de les seves finalitats, 
entre moltes altres, havia de ser expli-
car el món de l’educació a la societat 
que l’envolta i potenciar el compromís 
educatiu per part de tota la ciutadania. 
Per alguna raó el lema del diari és que 
“l’educació és cosa de tots”.
En aquesta línia anunciem la publicació 
d’un llibre, Educacions. 40 veus sobre 
educació i societat (editorial Icària). Es 
tracta d’un projecte editorial coordinat 
per El Diari de l’Educació i en el qual hi 
han participat fins a 40 autors. El llibre 
busca reivindicar el paper de l’escola com 
a agent transformador de la societat, i, a 
la vegada, la responsabilitat de tota la so-
cietat, des de cadascun dels seus àmbits, 
en l’educació dels nostres infants. Selec-
ciona 20 qüestions d’actualitat i rellevàn-
cia social –l’economia, el gènere, la demo-
cràcia, la ciència…– i els analitza des des 
dels dos punts de vista: des de dins de 
les aules i des de fora. Amb les ulleres de 
mestre i amb les d’activistes i experts de 
fora l’entorn escolar. El llibre el presen-
tarem el proper 12 de març a les 19 h a 
l’escola Drassanes.

Sumari del llibre
Pròleg João França i Pau Rodríguez: 
L’educació és cosa de tots · Ciutadania> 
Ada Colau: Educació crítica i empodera-
ment ciutadà per una democràcia real 
Jordi Mir: La democràcia sorgeix de la 
formació i la participació · Participa-
ció> Joan Subirats: Participar i fer / Joan 
Domènech: Com fem una escola més 
democràtica? · Gènere> Sara Berbel: 
Coeducació, l’assignatura imprescindible 
/ Marina Subirats: Parlem de coeduca-
ció · Sexualitat> Fran Ferri: El repte de 
l’educació sexual / Jaume Funes: L’escola 
i el sexe · Economia> Josep Manel Bus-
queta: Economia, una ciència per enten-
dre el món o per dominar-lo? / Sònia 
Farré: Economies a l’escola · Consum> 
Arcadi Oliveres: Consum responsable? 
Encara no com voldríem / Carles Sedó: El 
consum que ens devora · Treball> Albert 
Recio: Educació, treball i capitalisme / 

Salvador López Arnal: Els cicles forma-
tius i la deshumanització dels futurs tre-
balladors · Literatura> Care Santos. Al-
guns apunts sobre literatura i els joves / 
Jaume Cela. La necessitat de la literatura 
· Art> Pepa Plana. Tocats per l’art / Nú-
ria Sàbat. Gaudir de l’art de cada dia · Mi-
tjans> Manel Alías. L’educació ja és sexi 
/ Xavier Serra. I si eduquéssim en comu-
nicació audiovisual? · Tecnologia i xar-
xes> Carles Capdevila. Els papa-nates, 
els pare-noics i el nen savi que assenyala 
la lluna amb el dit / Jordi Jubany. Les TIC 
a l’educació · Ciència> Anna Grau. El cel 
és blau, però encara no sabem el perquè / 
Sandro Maccarrone. Has fet alguna bona 
pregunta avui? · Natura> Heike Freire. 
Educar per cuidar la vida / Assumpta 
Duran. La natura és encara un repte per 
a l’escola? · Ciutat> Pep Martí. La ciutat 
com un conjunt d’interessos canviants 
/ Esteve Barandica. Ciutat i educació, 
binomi indissociable · Llengua> Pau Vi-
dal. Ensenyar el Proficiency amb el nivell 
B / Olatz de Bilbao. En estirabot correcte 
direm… · Història> Joaquim Prats. Usos 
i abusos de l’ensenyament d’Història / 
Teresa Terrades. Les històries i la His-
tòria · Comuns>  Joan M. Gual. Ha escla-
tat la bombolla educativa? / Laia Benito 
Pericas. Els comuns a l’escola · Immi-
gració> Mohammed El-Amrani. Visc al 

nord i sóc del nord / Pilar Ugidos. In-
tegració social, el gran repte del pre-
sent · Solidaritat> Francesc Mateu. 
Cooperació internacional a l’escola? 
/ Mila Domeque. Educació per a una 
ciutadania global: connectant mons · 
Desigualtats> Albert Sales. Austeri-
tat, sistema educatiu i la reproducció 
social de les desigualtats / Joan Ma-
ria Girona. Societat desigual, escola 
desigual. Es poden compensar les 
desigualtats? · Epíleg: Jaume Car-
bonell. Escola i societat: una relació 
imprescindible.

Més informació sobre Educacions a 
diarieducacio.cat

El 2011 Reacciona, es va convertir en 
l’assaig més venut a Espanya. Aquest 
mateix any el 15M va posar de manifest 
la indignació general i a les urnes el PP 
va aconseguir majoria absoluta. Gaire-
bé quatre anys després, malgrat que el 
Govern insisteixi que estem sortint de 
la crisi, la desigualtat ha crescut a Es-
panya de forma dramàtica però també 
s’ha enfortit un teixit social que ha pas-
sat a l’acció aconseguint, per exemple, 
asseure a Rodrigo Rato a la banqueta 
(gràcies a la querella de # 15MpaRa-
to), convertir els desnonaments en 
tema d’interès general com hem vist 
amb l’enderrocament d’Ofelia Nieto 29 
i amenaçar el bipartidisme amb l’auge 
de partits joves com Podemos, Ciuta-
dans o Guanyem (ara Barcelona Comú).
Per analitzar què ha passat en aquests 
anys, què hem perdut i què podem 
guanyar arriba ReaccionaDOS, un as-
saig de propostes econòmiques, socials 
i legals per fer possible un altre món. 
Aquesta segona entrega no compta 

amb Jose Luis Sampedro ni Stépha-
ne Hessel, però conserva el mateix 
esperit de remoure les consciències i 
cridar a l’acció mitjançant la reflexió 
de periodistes com Ignacio Escolar, 
Rosa Maria Artal, professors del CSIC 
com Javier López Facal, economistes 
com Àngels Martínez i Castells, mem-
bre de Dempeus per la Salut Pública i 
col·laboradora de cafèambllet o activis-
tes com Lourdes Lucía, una de les fun-
dadores d’ATTAC.

Propostes per fer un 
altre món possible

Quant més estàs 
disposat a perdre?

Quant més estàs disposat 
a permetre que els tre-

guin els teus fills?
Tan difícil és fer alguna 

cosa per evitar-ho?



La tarda del 10 de maig de 2012 a 
la revista cafèambllet vam des-
cobrir un document que detalla-
va les gravissimes irregularitats 
comeses als hospitals públics de 
Blanes i Calella per un grup de 
gestors i càrrecs municipals de 
CiU i el PSC. Entre ells hi havia  Xa-
vier Crespo, actual diputat de CiU. 
Aquella tarda també vam desco-
brir que aquest document –un in-
forme de la Sindicatura de Comp-
tes– havia estat amagat i guardat 
en un calaix durant 6 anys gràcies 
a les pressions exercides pel tam-

bé diputat Jordi Turull i als vots 
dels síndics nomenats per CiU, el 
PSC, el PP i ERC. 
El document que vam descobrir 
contenia una llarga llista de greus 
irregularitats perfectament de-
tallades però cap mitjà –excepte 
El País– se’n va fer ressó. L’única 
resposta que vam tenir per part 
de CiU va ser una nota on Xavier 
Crespo ens amenaçava amb po-
sar-nos una querella per “danys a 
l’honor”. Malgrat això vam seguir 
publicant tota la informació. 
Avui, tres anys després de des-

cobrir “l’Informe Crespo”, Crespo 
segueix assegut al seu escó al Par-
lament. Com si res hagués passat. 
Esperant que el temps faci la seva 
feina i tot quedi oblidat, un altre 
cop, als calaixos. Cada dia surt un 
nou escàndol i cada nou escàndol 
tapa i fa oblidar l’anterior. 
Doncs no, nosaltres hem deci-
dit no oblidar, no considerar 
l’Informe Crespo com una “cosa 
del passat”. Fins que algú no doni 
explicacions, seguirem publicant. 
No callarem i no oblidarem.
Informe Crespo.

Xavier Crespo: 80.000€ a 
canvi de res? 
L’informe comença de forma 
contundent: “El senyor Xavier 
Crespo i la seva cònjuge, la 
senyora Guadalupe Oliva 
Pujol, tenien un consultori 
mèdic en funcionament. El 
4 de desembre del 2000 
el senyor Pere Vallribera 
(llavors gerent de la CSMS i 
actualment director gerent 
del Consorci de Terrassa) va 
pactar amb el senyor Crespo 
i la senyora Oliva que els pa-
garia 79.333,60€ en concepte 
de Fons de Comerç per la 
clientela”.

· Però això és legal? 
Els auditors ho tenen clar: 
“La compra del fons de 
comerç encaixa difícilment 
amb el principi d’interès ge-
neral. La possibilitat que un 
comprador pagui per aquests 
actius que comptablement 
no es troben reflectits, es 
tradueix en la compra d’uns 
béns ficticis”.  Tan fictici és 
aquest “fons de comerç” que 
l’informe diu: “CMSM S.L. no 
diposa de cap documenta-
ció que acreditit com es va 
determinar l’import pagat en 
concepte de fons de comerç 
(la qual cosa) introdueix 
dubtes sobre la raonabilitat 
de l’import que es va satisfer 
i sobre si CSMS S.L. va actuar 
de forma justificada, objectiva 
i no arbitrària”. Així va ser 
com, tot i les greus irregula-
ritats descrites, el matrimoni 
Crespo-Oliva va ingressar 
prop de 80.000€ provinents 
de fons públics.

RRHH en fulles de paper
El departament de Recur-
sos Humans tampoc surt 
gaire ben parat. Els CMSM 
“van satisfer remunera-
cions brutes al personal per 
1.017.708,53€. La majoria 
del personal va ser contractat 
pel senyor Xavier Crespo. En 
molts casos manca la docu-
mentació. En molts casos el 
suport documental consisteix 
en fulls de paper que no estan 
signats”

Guàrdia (de Jutjat de?) 
“Una metgessa contractada 
per CMSM S.L. –de qui no 
consta la identitat- va cobrar 
en concepte de guàrdies 
19.393,17€” però “CMSM S.L. 
no disposa de cap justiciació 
del nombre de guàrdies que 
va fer, dels dies que les va fer 
ni  de quants diners va cobrar 
per guàrdia · Tot plegat, i 
només a l’apartat “remunera-
cions” “al menys 125.355,96€ 
no estan justificats”. 

Hotels i regals també  “mis-
teriosos” 
“D’acord amb les anota-
cions comptables, la major 
part d’aquesta despesa, 
15.936,42€, es van destinar 
al pagament de comissions 
a establiments hotelers, 
3.292,10€ a col·laboracions i 
regals, 1901,60€ van satisfer 
despeses en altres conceptes 
de publicitat i de la resta, per 
4.731,35€, les anotacions 
comptables no permeten 
conèixer el concepte que es va 
satisfer o a qui es va pagar”

Pagant “a ull” 
L’informe demostra que 
sota el mandat de Constans i 
Aragonès van continuar altres 
pràctiques:  “Complements 
injustificats (21.616,75€), 
dietes i plus de locomoció 
també injustificats (38.639€), 
manca de declaració d’aquests 
imports a la Tresoreria de la 
Seguretat Social i IRPF, guàr-
dies sense cap justificació dels 
dies que es van fer, ni del preu 
per guàrdia (24.472,14€)… 
en total “84.117,93€ que no 
estan justificats, en relació 
al que li hagués correspost 
pagar” Una de les persones 
beneficiades continua sent, 
com abans, la dona de Xavier 
Crespo, Guadalupe Oliva Pujol.

La quota de l’hòquei amb 
diners de sanitat
Entre els anys 2003 i 2005 
el matrimoni Crespo va pagar 
despeses personals amb els 
diners de l’empresa pública 
CMSM S.L. “que eren bàsica-
ment assegurances i quotes 
a col·legis professionals” Un 
d’aquests pagaments fets 
amb diners públics és la 
quota de “soci protector” del 
Club Hòquei Lloret, a nom de 
Centre Mèdic Lloret, propie-
tat de Crespo.
L’informe destapa un fet 
gairebé còmic: Entre 2001 
i 2002 l’empresa CMSM S.L.  
va prestar diversos ser-
veis a Sanitas per valor de 
4.217,87€. Xavier Crespo va 
cobrar aquest servei fet per 
l’empresa pública però mai 
va arribar a ingressar-lo.

Xavier Crespo, un diputat  
que va treballar en negre? 
Diu l’informe que entre l’any 
2003 i el 2005 “setze profes-
sionals van prestar serveis  
sense contracte escrit, pels 
quals van rebre una remune-
ració bruta de 187.550,32€. 
Un d’aquests professionals 
era el senyor Xavier Crespo 
Llobet”

Sense contracte i amb xecs 
al portador 
“El senyor Xavier Crespo 
Llobet va facturar 46.865,70€ 
durant l’any 2004 i 9.268,95€ 
en l’excercici 2005, en 
concepte d’honoraris profes-
sionals. El senyor Crespo va 
prestar els serveis com a met-
ge sense signar cap contracte 
amb l’empresa. CMSM S.L. no 
disposa de documentació que 
acrediti com es va establir 
l’import. · En cap de les fac-
tures que va emetre el senyor 
Xavier Crespo Llobet, excepte 
en una, s’hi va determinar el 
període en que es van prestar 
els serveis facturats”

La història completa sobre 
aquest cas i d’altres que han 
afectat la sanitat catalana al 
llarg dels últims anys la tro-
baràs a llibre “Artur Mas: on 
són els meus diners?”

El pots descarregar gratuïta-
ment en format digital a
http://tinyurl.com/lshl4tu 
o a www.cafeambllet.com

Lloguers sense contractes 
ni factures 
“CMSM va pagar 20.335,25€ 
en concepte de lloguers 
sense disposar dels contrac-
tes d’arrendament ni de les 
factures acreditatives de 
l’objecte dels lloguers satis-
fets” És a dir: no se sap res 
del destí d’aquests diners.

On són aquests142.000€? 
CMSM S.L. “va comptabilitzar 
142.830,83€  en diferents 
partides de despesa sense 
disposar de les factures o 
d’altra documentació suport 
acreditativa de la compra o el 
servei brut”.

191.000€ ‘descontrolats” 
“L’empresa -continuen els 
auditors- va comptabilitzar, 
al llarg del període analitzat, 
191.180,61€ en diferents 
partides de despesa sense 
disposar de les factures o 
d’altra documentació suport 
acreditativa de la compra o 
del servei rebut” Despeses de 
personal, comissions, arren-
daments, viatges i restaurants 
de les que “no es disposa de 
documentació que permeti 
determinar les persones 
físiques o jurídiques que van 
percebre aquests pagaments”. 
L’informe continua: “La ma-
joria d’aquests pagaments es 
van efectuar:
· A través de les caixes dels 
centres mèdics, els diners 
de les quals eren reposats 
pel senyor Xavier Crespo 
mitjançant un xec bancari 
al portador que emetia de 
forma periòdica
· Mitjançant xecs bancaris 
emesos pel senyor Crespo, 
la majoria dels quals eren al 
portador.
· Mitjançant targeta VISA, 
que estava a nom del sen-
yor Crespo, el qual pagava 
directamente amb la targeta 
o, en alguns casos, l’utilitzava 
per realitzar reintegraments 
bancaris”.

Contractes en negre a la 
sanitat pública?
Un petit empresari català 
s’enfronta a dures multes si 
gosa tenir treballadors en 
negre. L’Informe Crespo in-
dica que els treballadors ‘en 
negre’ no eren una excepció 
als hospitals de Blanes i Ca-
lella: “La senyora Guadalupe 
Oliva Pujol va prestar serveis 
a CMSM S.L. Va percebre 
una retribució bruta de 
4.043,37€. Aquest import no 
va cotitzar en el règim gene-
ral de la Seguretat Social”

Repartint els diners públics 
“a ull”
Segons l’informe, Xavier 
Crespo havia de cobrar 
28.253,42€ en concepte de 
“complement de responsabi-
litat”. Però “a la pràctica, va 
percebre per aquest concepte 
un import superior que, en 
termes acumulats pels anys 
treballats, va ser 66.241,53€”  
És a dir: 37.988,11€ que el 
diputat Crespo va cobrar 
sense que li toqués.

366€  per hora 
L’informe és clar: “Un metge 
va treballar 12 hores. Per 
haver treballat aquestes 12 
hores va rebre una remune-
ració de 4402,32€. Entre els 
conceptes retributius que va 
percebre  cal destacar un com-
plement ‘ad personam’ per 
1200€ i un complement A per 
2.854,64€. Aquests dos com-
plements no estaven previstos 
ni en el contracte de treball 
ni en el conveni col·lectiu que 
li era d’aplicació”. L’informe 
no especifica el nom d’aquest 
metge tan ben retribuït. Tot 
plegat surt a 366€ per hora de 
feina.

Han passat 
tres anys i 
encara ningú 
ha donat 
explicacions 
sobre això.


