
Colom vol immunitat per tornar al Palau els 

diners que li va donar Millet 
• L’Orfeó assenyala que el polític va firmar un conveni per 150.000 €, 

però aquest diu que sols en va rebre 75.000 

• La negociació entre el dirigent de Convergència i l’entitat està 

bloquejada des del mes de febrer 

J. G. ALBALAT 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 19.04.10 

 

El febrer tot estava disposat per firmar. El dirigent de Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC) Àngel Colom havia arribat a un pacte 

amb l’actual equip directiu de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música 

per retornar els 75.000 euros (12,5 milions de pessetes) que ha 

reconegut que li va donar el 2000 l’expresident de l’entitat, Fèlix Millet, i 

que van servir, en part, per pagar deutes de l’extint Partit per la 

Independència (PI). No obstant, un mes i mig després l’acord encara no 

s’ha firmat. 

 

¿La discrepància? Colom exigeix immunitat, és a dir, que el Palau renunciï 

a emprendre futures accions legals contra ell després que hagi retornat 

els 75.000 euros que admet que va rebre. No obstant, els directius del 

Palau de la Música no estan disposats a subscriure aquesta clàusula 

perquè, entre altres qüestions, no s’ha aclarit on han anat a parar 

75.000 euros més que teòricament van sortir de l’entitat cap a la 

butxaca d’Àngel Colom. I és que hi ha un conveni de l’any 2000 pel qual 

el polític nacionalista va percebre aparentment un total de 150.000 

euros (hi figura una firma com la seva) per un projecte sobre «pedagogia 

sobre la cultura catalana en les noves migracions». 



 

Aquesta és la raó del bloqueig de la negociació entre Colom i el Palau. El 

procés està congelat al voltant d’un esborrany d’acord perquè el polític 

retorni els diners mitjançant una donació. Segons fonts vinculades a 

l’actual equip directiu de l’entitat cultural, el dirigent de Convergència o 

els seus representants legals pretenen incloure al text una clàusula 

segons la qual el Palau renunciaria a actuar legalment en el futur contra 

Colom. La direcció de l’entitat considera inacceptable aquesta exigència. 

 

¿DE QUI ÉS LA FIRMA? / Les mateixes fonts vinculades al Palau 

insisteixen que Colom té, en definitiva, tres opcions. Una, retornar els 

150.000 euros que, segons els papers, li va entregar Millet per a la 

fundació privada Espai Catalunya, promoguda pel polític i que mai es va 

arribar a constituir. Dos, retornar els 75.000 euros que admet que va 

percebre i aclarir on van anar a parar els 75.000 restants, si és que ho 

sap. O tres, demostrar que la seva firma al conveni de Millet no és 

autèntica. El polític nacionalista sempre ha sostingut que no va firmar 

res, excepte el rebut per l’entrega dels 75.000 euros. 

 

Fonts pròximes a Colom van assegurar ahir a EL PERIÓDICO que la 

clàusula d’immunitat no va ser exigida per ell, sinó oferta pel Palau, i que 

ell la va acceptar de bon grat. Van afegir que el dirigent de CDC fa 

gairebé dos mesos que espera que li truquin per firmar l’acord, i van 

expressar la seva estranyesa pel fet que l’esborrany estigui redactat i la 

rúbrica segueixi paralitzada. 

 

EN DOS PAGAMENTS / En el supòsit que, al final, Colom no arribi a un 

pacte per retornar els diners que li va entregar Millet, encara que sigui a 

terminis, els responsables del Palau estan disposats a reclamar-los-hi 



judicialment. En la comptabilitat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la 

Música i en el mateix rebut firmat per Colom hi figuren dues sortides de 

diners, datades l’agost i el setembre del 2000, per un valor total de 

150.000 euros i que hipotèticament anaven a la fundació Espai 

Catalunya, el projecte de lobby independentista que Colom va pretendre 

impulsar després de fracassar electoralment amb el PI, però que no es va 

arribar a fundar. El polític va ingressar després a CDC, on es va fer càrrec 

de les relacions del partit amb la immigració. 

 

LA CARTA / L’entrega de Millet d’a-quests 150.000 euros teòricament 

per a la fundació de Colom també apareix reflectida en una carta datada 

el 31 de gener del 2005 i remesa per l’aleshores secretari de la fundació 

a Jordi Montull, mà dreta de Millet, en què es detalla l’«estratègia» que 

havia de seguir l’equip directiu del Palau, comandat pels dos imputats, 

per resoldre una disputa fiscal amb l’Agència Tributària. En aquesta 

missiva es concreta que per justificar a Hisenda el pagament d’aquesta 

quantitat s’ha de redactar un conveni amb Espai Catalunya, de la qual 

s’arriba a precisar que encara no estava constituïda. A més, el jutge Juli 

Solaz, que investiga l’apropiació de fons de Millet i Montull, té en poder 

seu els documents sobre el pagament a Colom.  

 

El fiscal vol que Granollers bisqui les comissions 

de l'Ametlla del Vallès 
 

La Fiscalia de Barcelona pretén que un jutge de Granollers investigui el 

presumpte pagament de comissions, algunes d'elles polítiques, per la 

requalificació d'uns terrenys de Fèlix Millet a l'Ametlla del Vallès (Vallès 

Oriental) i que l'assumpte no sigui tornat al magistrat Juli Solaz, que des 



de Barcelona tramita el procés per l'apropiació de fons del Palau de la 

Música. 

 

El ministeri públic ha recorregut la decisió del jutge de Granollers en què 

es declarava incompetent per iniciar les indagacions, a l'entendre que és 

possible que fons de l'entitat cultural servissin per desemborsar les 

comissions. La fiscalia al·lega, no obstant, que encara no hi ha proves 

que això hagi succeït. 

 


