
El Palau va ser el principal donant de la fundació 

de CDC uns quants anys  
• Les xifres que va donar el convergent Felip Puig no quadren amb les 

memòries de l’entitat cultural 
• Més de la meitat dels 417.000 euros captats el 2002 per la Trias 

Fargas provenien de l’Orfeó 
 

SALVADOR SABRIÀ 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 10.10.09 

 

La consulta dels comptes anuals aportats per la fundació privada Ramon 

Trias Fargas (FRTF), vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya 

(CDC), a la Conselleria de Justícia i a la Sindicatura de Comptes ha donat 

una nova sorpresa vinculada al cas Millet: el principal donant privat de 

l’entitat durant uns quants anys va ser precisament la Fundació Orfeó 

Català-Palau de la Música. A més, ho va ser a molta distància dels altres 

patrocinadors de la institució. Entre aquests destaquen empreses 

farmacèutiques i constructores. 

 

El secretari general adjunt de CDC, Felip Puig, va explicar divendres 

passat 2 d’octubre que la Trias Fargas va rebre entre el 1999 i el 2008 

un total de 630.554,82 euros de la fundació del Palau. Les quantitats 

anuals van variar entre els 60.000 i els 120.000 euros, segons Puig. El 

total de les xifres de les memòries de la fundació convergent en els únics 

anys en què es desglossen tots els donants privats (2002, 2003, 2004 i 

2005) quadra amb les xifres del dirigent de CDC, encara que amb 

diferències en el repartiment anual. 



 

Així, en les memòries consta que, el 2002, la FRTF va rebre 210.151 

euros de l’«Orfeó Català» (segons el document). Més de la meitat dels 

417.647 que va obtenir del conjunt de donants privats. El segon de la 

llista en aquest exercici va ser la constructora Dragados (90.000 euros), 

un clàssic entre els donants de la fundació. A molta distància van quedar 

les també constructores Rehac SA (24.000) i Bosch Pascual (12.000). 

 

DIVERSES CONSTRUCTORES / Segons les memòries, l’Orfeó no va tornar 

a aportar diners a l’entitat convergent fins al 2005: 120.000 euros, un 

de cada cinc euros dels 600.000 que va captar del sector privat aquell 

any. El Palau va tornar a ser el primer donant, seguit una altra vegada 

per una constructora. En realitat, de quatre: Copisa, Tamisa, FCC 

Construcción i Grupo Maquinaria Ferroviaria. Van aportar cadascuna un 

total de 60.000 euros. Totes pertanyien a grups que havien aconseguit 

contractes en les obres de la línia 9 licitades just al final de l’últim 

Govern de CiU. 

 

El 2005 és també l’últim exercici en què la Trias Fargas desglossa en la 

seva documentació pública les aportacions privades que va rebre. A 

partir de llavors només dóna una xifra agregada. El 2006, coincidint amb 

les eleccions autonòmiques en què José Montilla es va presentar com a 

candidat a president davant Artur Mas, les donacions privades rebudes 

per la fundació van fer un salt espectacular. Gairebé es van triplicar. El 

pes del conveni amb el Palau es va diluir, d’acord amb les dades 

facilitades per Puig. 

 

Entre el 2002 i el 2005, la Trias Fargas va rebre 330.151 euros del 

Palau. En això coincideixen les memòries i Puig, encara que aquest va 



dividir els 210.000 del 2002 en dos exercicis. El que no quadra, ni junt ni 

separat, són les sortides de diners que consten a la Fundació del Palau 

com a «aportacions a altres entitats», on entrarien els convenis amb la 

Trias Fargas. Entre el 2002 i el 2008, aquestes aportacions van sumar 

242.916 euros, mentre que la fundació convergent ja va declarar per si 

mateixa haver-ne rebut 570.554.  

 


