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es sensacions generalit-
zades no es dissipen fà-
cilment; al contrari,

tendeixen a expandir-se. Una
d'elles és la idea comuna que als
rics i als poderosos els resulta
massa senzill evadir impostos. Si
això ha succeït amb freqüència
en el context de la vella econo-
mia, l'efecte es multiplica en la
nova, on les grans tecnològi-
ques, a més de la innovació, han
sabut desenvolupar les fórmules
més creatives per no pagar el
que deuen. 

Per a les GAFA –l'acrònim
que engloba Google, Amazon,
Facebook i Apple– els impostos
són només un inconvenient co-
mercial, no la possibilitat de re-
distribuir els béns i els recursos
que han generat, com ha dit
Falciani. I que han generat, a
més, per mitjà d'una competèn-
cia deslleial dins del mercat.

Principalment s’emporten tots
els beneficis sense aportar gens.
El paradigma capitalista plante-
ja amb les grans tecnològiques
una evolució encara més salvat-
ge i allunyada de la realitat so-
cial.

Apple, per exemple, va man-
tenir durant anys un acord amb
el Govern irlandès per pagar
menys. Amazon va traslladar la
seva base a Luxemburg per elu-
dir la pressió fiscal d'altres paï-

sos europeus. Steve Jobs, el
gran ídol dels afeccionats a la
tecnologia i cofundador de la
primera d'aquestes companyies,
espremia com a filosofia de vida
la possibilitat de viure cada dia
com si fos l'últim. A algú que es
posa en aquesta tessitura no li fa
falta la redistribució de la rique-
sa, realment desconeix en què
consisteix. Apple es mou en les
mateixes coordenades que el
seu fundador: la llei de l'embut.

El que la Unió Europea recla-
ma a les grans tecnològiques és
el  per cent dels ingressos pels
serveis online. Gens diferent del
que ja cotitzen als Estats Units.
Cristóbal Montoro ha anunciat
que a Espanya l'impost es vin-
cularà a les pensions que aquest
any i el que ve suposaran una
càrrega addicional per a l'Estat.
Ja va sent hora que se'ls acabi la
ganga.
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■La gironina Grup Rubau cons-
truirà un hospital de referència a
la ciutat de Potosí, a Bolívia. Es
tracta del segon centre sanitari
que el grup aixecarà al país i que
comptarà amb una inversió supe-
rior als  milions d'euros
(MEUR). El Ministeri de Salut de
l'Estat Plurinacional ha tornat a
confiar en l'empresa, juntament
amb Ortiz Construcciones y Pro-
yectos, que es farà càrrec del pro-
jecte. El centre s'ubicarà a una al-
titud de prop de . metres per
sobre del nivell del mar i tindrà
una superfície de . metres
quadrats.

En total, comptarà amb més de
 llits i diferents serveis com ara
emergències, UCI, quiròfans, un
bloc obstètric, neonatologia,
diagnòstic per a la imatges, terà-
pia física i rehabilitació, consultes
d'atenció oberta i un hospital de
dia oncològic, entre d'altres.
L'equipament estarà format per
tres edificis independents.

Rubau aixecarà un hospital a
Bolívia. Ho farà a la ciutat de Po-
tosí. El nou centre tindrà una su-
perfície de . metres qua-
drats amb  lllits. Comptarà
amb els serveis propis d'aquest ti-
pus d'instal·lacions com emer-
gències, UCI, quiròfans, bloc obs-
tètric, neonatologia, diagnòstic
per imatge, teràpia física i rehabi-
litació, consultes d'atenció oberta
i hospital de dia oncològic, entre
d'altres.

L’hospital estarà format per tres
edificis independents que s'as-
sentaran en un terreny situat a
una altitud de prop de . me-
tres per sobre del nivell del mar
prèviament inclinat a base d'exca-
vacions. El cos del centre sanitari
estarà format per quatre mòduls
estructurals de fins a cinc pisos
d'alçada, que estaran separats per
un vial de servei i acolliran les ins-
tal·lacions hospitalàries, un al-
berg i una guarderia.

Millorar el serveis d’assistència
L'objectiu del projecte és millorar
els serveis d'assistència sanitària
als ciutadans de la zona i donar
compliment al «Pla d'Hospitals
per Bolívia», que el govern del país

està impulsant.
El complex comptarà amb una

inversió de més de  MEUR i un
termini d'execució de  mesos.

El de Potosí serà el segon hos-
pital de tercer nivell que s'adjudi-
ca al grup gironí al país andí. El
passat mes de març se li va encar -
regar la construcció de l'hospital
de la ciutat d'El Alto, a la Paz, on té
la seu el govern. 

El centre se suma, a més, a la
Clínica Materno-Infantil de Toli-
ma, a la ciutat d’Ibagué (Colòm-
bia). Recentment, també s'ha ad-
judicat la nova Clínica Girona, cri-
dada a ser un referent europeu en
serveis sanitaris, a una UTE (Unió
Temporal d’Empreses) liderada
per Rubau.

La gironina Grup Rubau
s’adjudica la construcció
d’un altre hospital a Bolívia
Comptarà amb una inversió de 33 MEUR, s'ubicarà a 4.000 metres
d’altitud, tindrà uns 276 llits i una superfície de 27.000 metres quadrats

Una imatge virtual de com serà el nou centre hospitalari. GRUP RUBAU
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