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Protagonitzat (entre d’altres) per:

Actual president de l’Institut Català de 
la Salut. Compaginava aquest càrrec 
amb la vicepresidència dels hospitals 
privats USP (on van atendre al Rei per 
això de Botswana).
Cobrava 27.000 euros mensuals 
públics en secret. No presentava la 
declaració d’hisenda. Va deixar un 
forat a l’empresa pública Innova de 
211 milions d’euros. Ara mateix Prat 
és la persona a qui CIU ha encarregat 
“la reforma de l’ICS” per fer-lo “soste-
nible”...

Manté ha ocupat tota mena d’alts 
càrrecs a la sanitat pública catalana. 
Un dels últims ha estat la presidència 
dels hospitals de Blanes i Calella on 
va prendre la decisió de cobrar 5 eu-
ros per nit per reclinar la cadira dels 
acompanyants dels malalts. 
Manté també ha dirigit l’empresa 
Shirota Foods, que està sent investi-
gada per un crèdit presumptament 
irregular que ha deixat un forat de 
3 milions d’euros a l’Ajuntament de 
Reus.

Josep Prat Carles Manté

Dijous
21 de juny
2012
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Els documents que veurà a 
continuació 
poden ferir

la sensibilitat 
dels ciutadans que pateixen a 

les llistes d’espera, que esperen 
durant hores a urgències, que no 
tenen CAP per les nits, que han 
de pagar 5 euros per fer servir 

una cadira a un hospital públic o 
dels que a  partir de dissabte, hau-
ran de pagar 1 euro per recepta.

AVÍS
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Cada dia ens despertem amb un 
nou escàndol a la sanitat pública 

catalana.

Avui toca el torn a Reus. 
A continuació reproduïm un PDF 

al que hem tingut accés fa 
poques hores on es pot veure 

com 800.000 euros públics 
passen a mans privades de mane-

ra escandalosa.
A eldebat.cat ho descriuen així:

“De fet i de dret, es tracta d’un informe 
signat pel secretari general i l’interventor 
de l’ ajuntament de Reus. És d’un gran de-
tall, d’ alta qualitat jurídica i de bon control 

de gestió. Això si, molt i molt tardà”
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Josep Prat 
tenia a la 
seva dis-
posició un 
Audi A6 
pagat per 
l’Ajuntament 
de Reus

Aquests són 
els euros 
que Manté 
va rebre de 
Prat de 
manera 
“injustifica-
da”... 

L’hauran de 
pagar tots 
els reusencs

El detall

La xifra

838.000
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Al desembre 
de 2006 
Manté va 
deixar de ser 
director del 
Servei Català 
de Salut. 
Calia buscar 
una sortida 
laboral. Per 
això, el 7 de 
març Man-
té i la seva 
dona  creen 
CCM Estratè-
gies i Salut, 
una consul-
tora privada 
“experta en 
sanitat”.  Al 
cap de 8 dies 
(si, heu llegit 
bé, 8 dies) 
l’empresa de 
Manté rep el 
primer con-
tracte pagat 
amb diners 
públics. Una 
aixeta que li 
va reportar 
a ell i a la 
seva dona 
700.000 
euros

8 dies 
d’or
a Reus...
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Perquè Josep 
Prat va ser tan 
generós amb 
Manté amb 
els diners dels 
reusencs?

Pista: Quan 
Manté era 
director del 
CatSalut va 
atorgar (sense 
concurs públic) 
un contracte 
de 348 milions 
d’euros al Con-
sorci de Salut i 
Social de Cata-
lunya...

Un consorci on 
Josep Prat ha 
estat directiu...

En aquest 
consorci tro-
bem també a 
Ramon Bagó 
(Grup Serhs) 
i J.M Via, qui 
-per cert- ha 
denunciat al 
cafèambllet 
per “danys a 
l’honor”....

Tornant 
favors?
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Carles Manté
ha estat fins fa 
poques setma-
nes President 
de la Corpo-
ració de Salut 
Maresme i La 
Selva. 

Una entitat 
sanitària pú-
blica que 
està a l’ull de 
l’huracà: allà 
van tenir lloc 
els fets prota-
gonitzats pel 
Diputat de CiU 
Xavier Crespo 
que, segons el 
diari El País, 
van causar un 
perjudici per 
als hospitals 
de Blanes i Ca-
lella de prop 
de 3 milions 
d’euros.

La Fiscalia in-
vestiga actual-
ment al senyor 
Crespo... que 
encara ocupa 
el seu escó...

Blanes-
Calella
Connection
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David 
Vidal:
el regidor 
que està 
posant 
contra les 
cordes al 
Govern 
d’Artur Mas

“Després de 
20 anys de 
consens sobre 
Innova en Reus, 
l’arribada al ple 
(i als consells 
d’administració 
d’Innova) del re-
gidor de la CUP 
David Vidal va 
agitar la política 
local”
(El País, 11 de 
juny)
Tant la va agitar 
que ha posat 
contra les cor-
des als màxims 
responsables del 
sistema sanita-
ri català. Amb 
un únic seient 
a l’ajuntament 
David Vidal i els 
seus companys  
de partit han di-
namitat un silenci 
de dècades.
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La redacció de Catalunya del diari El País ha seguit de molt aprop 
tot el que està passant a la sanitat catalana i ha destapat diversos 
casos. 
El “Cas Manté” és l’últim d’una llista que no para de créixer. 
A continuació alguns dels gràfics que acompanyen les notícies 
publicades sobre aquests escàndols.

Els gràfics de la vergonya

1 Cas Manté
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El País · Oriol Güell / Antía Castedo 4 de juny de 2012

2 Cas Crespo
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La Sindicatura de Cuentas halló pagos indebidos al diputado de CiU  y su esposa 
por 209.000 euros
El organismo no hizo pública la auditoría, que alertaba de graves  irregularidades
El ex primer regidor dio información falsa al pleno de Lloret para 
justificar los cobros
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El País · Antía Castedo 4 de juny de 2012

· Los auditores de la Sindicatura dudan de la legalidad de la operación

· Crespo anuncia una querella contra una revista que informó del caso
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Xavier Crespo anuncia mesures legals pels atacs al 
seu honor contra els editors de la revista ‘cafèambllet’

Xavier Crespo, diputat de CiU i exalcalde de Lloret de Mar, ha anunciat 
que emprendrà mesures legals per tal de defensar el seu honor arran 
de les informacions aparegudes sobre el projecte d’informe 29/2005-IP 
de la Sindicatura de Comptes. Crespo presentarà una querella per inju-
ries i difamacions contra els editors de la revista ‘cafèambllet’.  

Crespo ha recordat que aquest és un cas tancat ja que la Sindicatura 
de Comptes no va aprovar el projecte d’informe en relació a Centres 
Mèdics Selva Maresme SL, amb l’únic vot particular en contra del sín-
dic redactor del projecte d’informe.
 
La Sindicatura va enviar aquest informe al Tribunal de Cuentas per a 
la depuració de possibles responsabilitats comptables. El Tribunal de 
Cuentas va resoldre desestimar la demanda i, després del termini fixat 
en que cap de les parts va presentar recurs a la sentència, va declarar 
ferma la sentència i va arxivar el cas.
 
Crespo considera que, després de vuit anys, i tenint coneixement dels 
dos procediments (Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas), les 
informacions aparegudes tenen com a únic objectiu realitzar un atac a 
la seva imatge.
  
Dimecres, 30 de maig de 2012.
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El País · Oriol Güell / Antía Castedo 5 de juny de 2012
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· La auditoría no publicada por la Sindicatura de Cuentas destapaba irregularidades que 
causaron grandes pérdidas a los hospitales de Blanes y Calella 
· CMSM gastó cientos de miles de euros sin “acreditar las compras o servicios” recibidos 
· Un edil de CiU y otro del PSC, entre los mayores beneficiados por los pagos

“Los audi-
tores seña-
lan como 
irregulares 
gastos por 
1,3 millo-
nes”

“Dos 
consejales, 
uno de CiU 
y otro del 
PSC, entre 
los más be-
neficiados”
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3 Cas Bagó
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3 Cas Bagó
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3 Cas Bagó



+INFO: www.cafeambllet.com

I què fa el Govern 
d’Artur Mas davant 
d’aquest desastre?

“És necessària una correspon-
sabilització en la millora de la 
qualitat del sistema i no pagar 
les taxes és negar-se a aquesta 
millora”
Antoni Gilabert · Responsable de Farmàcia del CatSalut

?
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?
“Corresponsabilització”
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NOTA:
La majoria dels mitjans de 

Catalunya estan callant davant aquesta 
terrible situació. 

Cada dia surten a la llum més casos de 
corrupció a la nostra sanitat però sembla 

que és millor no parlar-ne gaire.

Per això, hem de passar a l’acció. 
Si el Govern i els mitjans de comunicació

miren cap a una altra banda quan els seus 
‘amics’ queden retratats,

l’única defensa que ens queda és la difusió. 
Utilitzem les xarxes i que tothom s’assabenti 

del que està passant. 
Si t’ha semblat interessant la informació 
que hi ha a “EL PDF DE LA VERGONYA”

comparteix-lo. 
Cal que el Govern senti

la pressió dels ciutadans informats.
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ALGUNS LLOCS ON
INFORMAR-SE

SOBRE LA SANITAT CATALANA:

puntsdevista.wordpress.com
dempeusperlasalut.wordpress.com

www.eldebat.cat
www.setmanaridirecta.info

www.catacctsiac.cat
afectadosporlosrecortessanitarios.

wordpress.com
saludacampadabcn.wordpress.com

(Llistat no exhaustiu)



WWW.CAFEAMBLLET.COM
@_cafeambllet

noupaper@gmail.com

www.lademandadevia.org
#lademandadevia


