
El Govern controlarà les seves ajudes per evitar 

un altre 'cas Trias Fargas' 
• Castells, Tresserras i Tura impulsaran que hi hagi més vigilància de les 

subvencions 
• Es vol limitar que les entitats amb fons públics els redistribueixin  
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 25.10.09 

 

El Govern es proposa incrementar el control sobre les subvencions que 

atorga per aclarir quin acaba sent el seu destí. L’Executiu català es 

proposa dificultar un possible ús fraudulent de les ajudes, però també 

impedir situacions com la de que la Fundació Palau de la Música-Orfeó 

Català, significativament subvencionada amb diner públic, destinés part 

dels seus recursos a la Fundació Ramon Trias Fargas, afí a Convergència 

Democràtica.  

 

El conseller d’Economia, Antoni Castells; la consellera de Justícia, 

Montserrat Tura, i el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, 

proposaran al Govern català mesures suplementàries de control sobre les 

subvencions, segons va declarar ahir Castells en una entrevista 

concedida a Efe, en què va comentar la polèmica desencadenada arran 

del cas Palau i els pagaments a la fundació de CDC.  

 

Malgrat que les ajudes econòmiques de l’Orfeó Català que dirigia 

l’estafador confés Fèlix Millet a la Fundació Trias Fargas són, insisteix 

CDC, legals, la crítica ha estat gairebé unànime: ¿què fa una fundació que 

es dedica a les activitats musicals entregant en 10 anys més de 

630.000 euros a un partit polític? Una pregunta que es fa més intensa 

quan la fundació que exerceix de donant està finançada amb diner públic. 



Malgrat que encara no hi ha detalls de la proposta que Castells, Tura i 

Treserras presentaran, sí que es donen per fets alguns dels objectius 

principals de la mesura. 

 

DONANTS SUBVENCIONATS / Un dels aspectes qüestionats és que la 

fundació del Palau rebés subvencions d’institucions públiques i, al seu 

torn, repartís ajudes a altres associacions. Si bé no es planteja una norma 

extraordinàriament restrictiva, amb el fi de no perjudicar el funcionament 

d’un bon nombre de fundacions, sí que es vol acotar l’ús dels fons 

públics que el Govern de la Generalitat entrega a les entitats.  

 


