
Tots els homes de la mútua 
EXCONSELLER · Francesc Homs va catapultar el 2003 Conejos al 

capdavant d'Agrupació 

CONSULTORA · Boixasa i Galí, socis d'Homs i exalts càrrecs d'Economia, 

va ser fitxats per Millet per reflotar l'entitat 

COP · El ministeri els n'ha confiat ara la direcció 
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AVUI, 24 d'octubre del 2009 

 

Es busqui on es busqui, la trajectòria dels directius d'Agrupació Mútua 

està en el passat estretament relacionada amb CiU. I, de nou, en el 

present. 

 

Josep Lluís Vilaseca, exdiputat de CiU i secretari de l'Esport amb Jordi 

Pujol, va ser president de l'entitat fins al 2006, quan es va decidir jubilar. 

El seu substitut va ser Fèlix Millet, que com és sabut va mantenir una 

relació amb la formació nacionalista, fins al punt de fer donacions, a 

través de la Fundació Orfeó Català, a la Fundació Trias Fargas, adscrita a 

CiU. 

 

Vilaseca va passar moments complicats a la mútua. El juliol del 2003 la 

direcció general d'Assegurances de l'Estat va amenaçar d'intervenir la 

mútua si Josep Lluís Torra, conseller delegat que va iniciar l'entitat en el 

negoci del totxo amb Aisa, no cessava. Finalment, el conseller 

d'Economia d'aleshores, Francesc Homs, i el seu director general 

d'Assegurances, Jacint Boixasa, van col·locar Jordi Conejos, exdirector 



general d'Indústria de CiU i degà del Col·legi d'Economistes, com a nou 

conseller delegat. 

 

Vilaseca es va jubilar i el nou president, Fèlix Millet, va mantenir com a 

conseller delegat Conejos. Tanmateix, el juliol del 2008 el va forçar a 

plegar. Uns afirmen perquè Conejos rebutjava les pràctiques de Millet. 

Altres, com el consell d'administració que presidia fins divendres 16 

d'octubre el també home de confiança de CiU Josep González, expliquen 

el cessament de Conejos per les controvertides inversions immobiliàries 

que va impulsar. 

 

Precisament les inversions immobiliàries han posat en una situació 

delicada la mútua. Per això Millet va fitxar, després del comiat de Conejos 

i alhora que encarregava a KPMG una auditoria sobre l'exconseller 

delegat, un vell conegut de la mútua: Jacint Boixasa, que, juntament amb 

Pere Galí, consultors de RCJE, empresa del grup Roca Junyent que 

dirigeix Homs, havien de dissenyar un nou pla de viabilitat. Boixasa i Galí 

van continuar treballant a la mútua després de la dimissió de Millet, amb 

Miquel Navas com a president en funcions i ara amb González com a 

president. Fins que la intervenció de l'entitat, contra el parer de la 

Generalitat, els va situar al capdamunt de la mútua: Boixasa com a 

administrador provisional i Galí com a encarregat de pilotar les 

desinversions immobiliàries. 

 

Decisió ajornada 

Curiosament, dilluns passat el consell d'administració cessat havia de 

decidir si impulsava accions penals contra Conejos. Ara seran Boixasa i 

Galí els que hauran de decidir el seu futur, professional i, sobretot, legal. 

 


