
REPAGAMENT 
L'IMPOST MÉS INJUST
Demà entra en vigor. Creat pel poc honorable Artur Mas amb ajuda de la 
virreina Alícia Sánchez, a partir de demà els ciutadans que pateixin algu-
na malaltia hauran de pagar un euro més per cada remei que necessitin.
I és que diuen que no hi ha diners. Que la sanitat és un pou sense fons. 
I ho diuen sense ruboritzar-se, després de trenta anys de sociovergència 
en l'àmbit sanitari: pagaments irregulars, adjudicacions sense concurs, 
favors polítics i salaris milionaris.

Aquí estan: Xavier Crespo, diputat per CiU, exalcalde de Lloret, president 
de la Comissió de Salut (2,7 milions d'euros, "tapats" per Marina Geli i la 
Sindicatura de Comptes). Aquí està Ramon Bagó, exalcalde de Calella 
per CiU , creu de Sant Jordi, directiu del Consorci Sanitari de Catalunya: 
desenes de milions en contractes per a les seves empreses per períodes 
de fi ns a 14 anys. Aquí està Innova, amb el seu president Josep Prat, 
alhora president de l'ICS, amb sous milionaris per a tots (Ajuntament de 
Reus CiU, PSC, PP, ERC, ICV). Aquí està Ricard Gutiérrez (PSC) cobrant 
com a gerent de l'Hospital de Sant Pau durant set anys després de deixar 
el seu càrrec. Aquí hi ha els quiròfans, les màquines de diagnòstic atura-
des.

Un impost per als malalts, per als que necessiten pal•liar el seu dolor. 
Sacrifi cis pel país, mentre es tapa el robatori, mentre es demanen solu-
cions per a la banca, i es promet respectar els compromisos amb "els 
mercats".

NO HI HA PA PER A TANT XORIÇO. REBEL•LA’T.
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