
El director de la fundació amenaça de parlar i 

convertir Catalunya «en Itàlia» 
• Colomines al·ludeix a irregularitats d’altres partits però rebutja 

desvelar-les 

TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 17.10.09 

 

El director de la Fundació Trias Fargas, Agustí Colomines, es va mostrar 

ahir irritat perquè la fundació afí a Convergència Democràtica de 

Catalunya sigui associada al cas Palau i inquirida pels més de 630.000 

euros rebuts del Palau de la Música i de l’Orfeó Català. I va replicar amb 

una dura i insòlita amenaça d’engegar el ventilador: «Si a un el van 

pressionant, al final un diu: ‘Si em pressionen, llavors nosaltres ho 

explicarem tot, escamparem una sospita generalitzada i fotrem en crisi el 

sistema i això és Itàlia’». 

 

Colomines es va expressar en aquests termes tan durs en declaracions a 

COM Ràdio, en què va dir que se sentia «cansat del país» i va qüestionar 

ajudes que reben entitats que considera afins al PSC. Però després de 

llançar una afirmació que dóna a entendre que hi ha irregularitats que no 

es donen a conèixer, i d’insinuar que ell les coneix, Colomines no va anar 

més enllà. El director de la Trias Fargas no va contestar a la trucada 

d’aquest diari. Una portaveu va indicar que no fa declaracions –tot i 

l’obvietat que n’havia fet poques hores abans– i no va ser possible 

obtenir més dades sobre quines actuacions podrien convertir Catalunya 

en Itàlia, país al·ludit, presumptament, per la seva inestabilitat 

institucional i corrupció. 



 

Colomines va disparar en diverses ocasions contra els socialistes 

catalans. Va afirmar que li feia «mal d’ulls» comprovar que molts dels 

actes del Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona (Cidob), que 

presideix Narcís Serra, estan finançats per Caixa Catalunya, que també 

encapçala l’exvicepresident del Govern. I no es va aturar aquí: «Per què, 

per exemple, Antoni Dalmau, molt amic meu, i Ferran Mascarell, que 

s’han passat 16 anys al consell d’administració del Palau de la Música, no 

obren la boca i no m’expliquen si hi van veure o no irregularitats? ¿Per 

què la gent no els demana a ells aquestes responsabilitats?». 

 

Colomines és director de la Fundació Trias Fargas des del desembre del 

2007. Vinculat a posicions nacionalistes, fins no fa gaire era considerat 

equidistant entre Esquerra i CDC. La seva participació en la plataforma 

que va demanar el sí a l’Estatut el va distanciar de l’esfera republicana. A 

l’assumir la direcció de la Trias Fargas va subratllar que mantenia la seva 

independència: “Jo sóc la garantia de la pluralitat”. 

 

CDC ATACA TURA / La notícia avançada dijous per EL PERIÓDICO segons 

la qual Justícia ha demanat a la Trias Fargas que aclareixi la despesa de 

cinc milions d’euros entre el 2005 i el 2008 va suscitar un comunicat de 

CDC. En ell, el partit va acusar la titular de la conselleria, Montserrat 

Tura, denominada en el text «la màxima responsable socialista del 

departament», d’«utilitzar políticament informació privada amb l’única 

voluntat d’aixecar sospites» sobre la fundació convergent.  

 


