
Millet va pagar amb diners de Ferrovial a 

proveïdors del Palau i CiU 
• La federació nacionalista i la fundació de CDC també van contractar 

serveis amb aquestes empreses 

• Els imputats esperaven a rebre els ingressos de la constructora per 

abonar a Hispart i New Letter 

J. G. ALBALAT 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 20.05.10 

 

«Factura de 30 MM [milions de pessetes] que ens deu Ferrovial: 22 

milions són per pagar f[actu]ra. Hispart (enviada f[actur]ra. a 

Md.17/11). 8 milions en efectiu». Aquesta és una altra de les anotacions 

que figuren en els dietaris incautats a Gemma Montull, exdirectora 

financera del Palau de la Música i filla de Jordi Montull, l’home de 

confiança de Fèlix Millet, tots tres imputats per l’espoliació del Palau. La 

documentació confiscada pels Mossos el 23 de juliol de l’any passat 

indica que el Palau va pagar importants quantitats de diners a les 

empreses Hispart, New Letter i Letter Graphic, segons els papers a què 

ha tingut accés EL PERIÓDICO. Aquestes mateixes firmes facturaven 

també a la fundació de Convergència Democràtica (Fundació Trias 

Fargas, avui rebatejada com a Catdem) i a CiU per treballs electorals 

almenys el 2006. 

 

Els dietaris de Gemma Montull revelen que els que manaven al Palau fins 

que va esclatar l’escàndol esperaven a rebre els fons de patrocini de la 

constructora Ferrovial per pagar al seu torn a aquestes empreses i a la 

fundació de Convergència. EL PERIÓDICO va destapar ahir que unes notes 

mecanografiades confiscades al despatx de Millet vinculen els pagaments 



de Ferrovial al Palau amb les adjudicacions de les obres de la L-9 i la 

Ciutat de la Justícia de Barcelona. Totes dues van ser concedides pels 

últims governs de CiU a un grup de constructores en què Ferrovial 

participava amb el 20%. El primer tram del metro es va adjudicar el 

2001, amb Pere Macias com a conseller d’Obres Públiques. Les següents, 

així com la Ciutat de la Justícia, van ser concedides el 2003, amb la 

conselleria en mans del dirigent convergent Felip Puig. Els papers trobats 

indiquen així mateix que el Palau de la Música va destinar diners de 

Ferrovial a la fundació de CDC. 

 

DADES DE FACTURACIÓ / A més, les notes de Gemma i les factures 

trobades al Palau detallen pagaments a les empreses Letter Graphic i 

New Letter, que entre el 2007 i el 2009 van facturar a l’entitat cultural 

952.583 euros per difusió de promocions i mailings. Aquestes dues 

empreses també han estat proveïdores de la Fundació Trias Fargas, a la 

qual van facturar, almenys el 2008, 35.812 euros. El 2006, any de les 

últimes eleccions autonòmiques, Letter Graphic va cobrar 406.085 euros 

a CiU per una campanya de mailing. 

 

El dietari de Gemma reflecteix la relació d’aquestes empreses amb el 

Palau: «21/7/08: Cobrat Ferrovial 244.010,64. Pagat fra–New Letter– 

104.575,16 (90.151). Pagat Fund. Ramon Trias–90.151)». La suma 

entre parèntesis de New Letter és idèntica a la de la fundació de CDC. 

 

A aquestes dues empreses que van treballar per al Palau (extrem que els 

investigadors i l’actual direcció del Palau posen en dubte) i per a la 

fundació i la federació nacionalistes s’hi afegeix Hispart. Aquesta firma, 

segons la investigació, va rebre 956.000 euros del Palau de la Música 

entre el 2004 i el 2008. Es dedica a la telecomunicació i està 



administrada per Juan Manuel Parra, que també gestiona Stereo Rent, 

firma que ha organitzat diversos actes electorals de CiU. Els auditors de 

la nova direcció del Palau han trobat amb sorpresa una factura girada el 

2004 per Hispart al Palau sobre una pantalla gegant per 336.000 euros. 

Aquesta va ser anul·lada i després se’n van fer diverses per altres 

conceptes amb una suma total similar a la primera. 

 

BALL DE FACTURES / Les llibretes de Gemma contenen diverses 

anotacions d’Hispart. Una: «Factura d’Hispart ja ha arribat (tinc 

retinguda)». Dos: «Diners Ferrovial-40 MM [de pessetes] treure en 

efectiu. Hispart-20MM – vindrà el 30/setembre i ho ha de pagar Fund. 

[del Palau] amb els diners ferrovial. Resta 20 MM amb efectiu. J. M». 

Tres: «Factura d’Hispart-Ha vingut. No». Quatre: «Hem de rebre dues 

factures d’Hispart, una el nov. de 5MM i una altra el des. de 18 MM.» 

El 2008, Hispart va cobrar de la Trias Fargas 33.638 euros. I el 2006 en 

va percebre de CiU 93.326,50. Sterero Rent va cobrar 406.000 euros 

més de CiU. L’empresari Parra va declarar al jutge que els seus treballs 

per al Palau eren reals, tot i que les factures fossin inconcretes.  

 


