
El Govern sol·licita la dissolució de la fundació 

vinculada a Unió  
• Justícia constata que les activitats de Catalunya i Territori no 

compleixen els estatuts 
• Un jutge haurà de decidir quin grau de responsabilitat tenen els 

patrons  
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La Conselleria de Justícia ha requerit a un jutjat de Barcelona la 

dissolució de la Fundació Catalunya i Territori, al comprovar que la 

majoria de les seves activitats no tenen res a veure amb els seus 

estatuts. Aquesta entitat està sent investigada per la Fiscalia de 

Barcelona, juntament amb tres empreses, pels presumptes pagaments 

irregulars de despeses d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC). 

Catalunya i Territori va ser creada el 1998 per persones vinculades al 

partit democristià i, en l’actualitat, el seu president és Josep Boqué, 

exdirector general del Consum als anys 90, en els governs de CiU, i 

persona pròxima políticament al diputat Josep Sánchez Llibre. 

 

La petició de dissolució de la fundació es basa en les proves recollides 

durant un any i mig per la direcció general de Dret i Entitats Jurídiques 

de la Conselleria de Justícia i arran dels requeriments realitzats per 

aquesta a Catalunya i Territori, així com en el resultat de diverses 

inspeccions efectuades a la seu de l’entitat.  



 

DESVIAMENT DE DINERS / Els seus estatuts estableixen com a objectiu la 

promoció de les tradicions, la cultura i la llengua de Catalunya. Però 

segons els dictàmens que té la fiscalia, el 82% de les ajudes 

econòmiques privades percebudes (fins a 2,6 milions en tres anys) han 

anat a parar a finalitats estranyes a la fundació. Així, s’ha desviat una 

gran quantitat de diners a empreses privades relacionades amb persones 

vinculades al patronat i a un altre conglomerat de companyies 

instrumentals que suposadament s’han fet càrrec de despeses d’Unió. 

 

Justícia no només ha reclamat judicialment la dissolució de Catalunya i 

Territori, sinó també que s’exerceixi la responsabilitat respecte als 

patrons, ja que no han complert amb el deure legal de conservar els béns 

de l’entitat, mantenir l’activitat i seguir els criteris financers de prudència 

adequats a les circumstàncies econòmiques. En definitiva, per vulnerar la 

normativa sobre fundacions. 

 

PRÉSTEC DE L’ICF / Pels investigadors, els patrons de Catalunya i 

Territori han efectuat actes «contraris a la fundació» i l’interès general. 

És per això que, amb independència de les indagacions de la fiscalia, la 

Generalitat n’ha sol·licitat la dissolució, donat el seu «caràcter 

instrumental». També demanarà responsabilitats als membres del 

patronat pels perjudicis. I és que, com s’ha constatat, aquests han fet 

transferències importants de diners a empreses particulars, com el Grup 

IMS, que estan en concurs de creditors. Segons fonts jurídiques, la 

fiscalia també investiga un préstec de l’Institut Català de Finances (ICF) 

del 2003, amb CiU encara al Govern, a la xarxa d’empreses implicades en 

el cas.  

 


