
Montilla vol "explicacions" de CiU pels 

pagaments a la seva fundació  
• El president acusa els nacionalistes d’«intentar justificar el que és 

injustificable» 
• Adverteix que les institucions han de «servir la cultura i no servir-se’n» 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 4.10.09 

 

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, José Montilla, va 

apuntar ahir contra CDC després que transcendís aquesta setmana que la 

seva fundació afí, la Ramon Trias Fargas, va rebre més de 630.000 euros 

des del 1999 al 2008 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música que 

dirigia Fèlix Millet, estafador confés i responsable del saqueig econòmic 

de la institució. 

 

En el consell nacional del PSC, Montilla va afirmar que el món de la 

política i les institucions hi és «per servir la cultura i no per servir-se’n», 

en clara al·lusió als diners rebuts per la fundació de CDC. El líder dels 

socialistes catalans va exigir explicacions «als que intenten justificar el 

que és injustificable». Amb aquestes paraules es referia als arguments 

amb què Convergència va justificar les quantitats rebudes de la fundació 

que dirigia Millet. 

 

Montilla va afirmar que ni el Govern ni l’Orfeó Català ni els verdaders 

mecenes «es mereixen aquest escàndol» i va demanar que l’actuació de 

la justícia sigui «ràpida i a fons» contra tots els que hagin incorregut en 

un delicte en relació amb el cas Millet. Montilla es va tornar a referir a 

aquesta qüestió a l’entrega dels Premis Nacionals de Cultura, en què va 

elogiar l’Orfeó Català i el Palau de la Música i va considerar «trist» que hi 



hagi hagut «actituds personals absolutament reprovables» amb l’objectiu 

d’«aprofitar-se» d’aquestes institucions. 

 

MARTÍ I TRIAS / El secretari general adjunt de CDC, Felip Puig, va 

assegurar divendres que els diners van ser entregats lícitament i 

legalment en set convenis acordats perquè la Fundació Trias Fargas 

promogués actuacions musicals, edités llibres, entregués premis literaris 

i, en definitiva, recolzés la cultura catalana. Però, la fundació també va 

recolzar activitats polítiques lligades a CiU, com un llibre de campanya de 

Xavier Trias. Ahir va intervenir en el cas el números dos de l’Ajuntament 

de Barcelona, el primer tinent d’alcalde, Carles Martí, que va emplaçar 

Trias a aclarir si els diners desviats per Millet van servir per finançar la 

Trias Fargas, i fins i tot el va emplaçar a demanar que el regidor de CiU 

Antoni Vives, exdirector de la fundació pròxima a CDC, dimiteixi en el cas 

que consideri que va actuar malament. 

 

En aquest sentit, la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, ahir va 

agafar la paraula. El seu actual director, Agustí Colomines, va dir en 

declaracions a Catalunya Informació que els més de 630.000 euros que 

va rebre l’organisme vinculat a Convergència entre el 1999 i el 2008 no 

mostren cap irregularitat. Colomines va dir a més que la Sindicatura de 

Comptes té els comptes de la Fundació Trias Fargas, tot i que l’òrgan 

fiscalitzador va precisar divendres que això no suposa que els hagi 

investigat, ja que no estudia les fundacions vinculades a partits polítics. 

 

Colomines va qualificar d’«estrany» que la sindicatura es pronunciés en 

aquests termes i es va limitar a dir: «Una altra cosa és que no hagi 

revisat tots els comptes, però això no és problema nostre».  

 


