Nota de premsa

Socis de l’Orfeó demana a la fiscalia
que investigui el Contracte Tribanda
amb la Fundació Orfeó Català


Vint socis de l’Associació Orfeó Català han presentat una sol·licitud
d’investigació davant la fiscalia anticorrupció i el protectorat de fundacions
per ocultació d'informació als socis en els comptes de la Fundació



Socis de l’Orfeó, SdO, no pot fer més campanya entre els socis de
l’Associació Orfeó Català al Palau de la Música Catalana



La candidatura encapçalada per Pau Duran continua tractant d’explicar als
socis que el seu objectiu és “restituir la gestió a la Junta Directiva” i
“recuperar la sobirania de l’Associació”

Barcelona, 21 de juliol de 2014. Ball de xifres al Palau. La candidatura de Pau Duran posa
de manifest grans diferències entre la informació econòmica oferta als socis de l'associació, la
publicada pels patrons de la Fundació i els comptes presentats a l'administració publica. “La
reorganització de l'activitat empresarial no ha assolit l’objectiu de tenir una única entitat per la
gestió del Palau que estigui sota el control del socis”, afirma Pau Duran.
La Re-Fundació proposada per la Junta Directiva de Mariona Carulla, poc i mal explicada als
socis i aprovada amb nomes 100 vots, cedeix de forma gratuïta tots els bens, patrimoni,
activitat social i programació cultural a la Fundació de l'Orfeó Català.
Aquesta cessió s'articula en el Contracte Tribanda establert entre l'Associació, la Fundació i el
Consorci de l'Orfeó Català. Socis de l’Orfeó ha demanat una copia d’aquest Contracte Tribanda
en repetides ocasions a la Junta Directiva -des d'abans de l'assemblea de març de 2014- amb
negatives reiterades amb diferents arguments. SdO així ha sol·licitat a la fiscalia anticorrupció i
al Protectorat de Fundacions que investigui les condicions d’aquest acord per una presumpta
administració deslleial de l'Associació en favor de la Fundació.
Hi ha grans diferències entre la informació econòmica presentada als socis en l'assemblea i els
comptes presentats al Registre de la Generalitat. Els 11 membres que representen l'Associació
al Patronat de la Fundació: Mariona Carulla, Marc Canals, Jaume Martí, Joaquim Borràs, Josep
M. Loza, Joan Oliveres, Teresa Romeu, Assumpta Terrés, Joaquin Coello-Brufau i Mª Angels
Vallvé no han explicat satisfactòriament als socis en la darrera assemblea del 18 de Març del
2014.
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Tal i com informa SdO a la socisdelorfeo.com/documents/ “Als comptes de l’exercici 2012 de
la Fundació s’observa una diferència de més de 1.200.000€ entre l'excedent operatiu de
288.000€, informat als socis a l'Assemblea, i un resultat d'1.400.000€ als comptes inscrits al
Registre de la Generalitat”. “Els socis no hem estat informats d'aquesta diferencia. Pel que fa
als comptes de la Fundació de l'exercici 2013, a la memòria publicada a principi de juny el
resultat es de -171.108€, però els comptes oficials encara no han estat dipositats al registre, tot
i que nomes resten 9 dies. Ens temem que no volen dipositar-los abans de les eleccions".
Als socis de l’orfeó
SdO és un grup actiu de socis de l’Associació Orfeó Català que creu que és necessari restituir el govern del
Palau de la Música a la Junta Directiva, i la sobirania a l’Assemblea de socis, recuperant-lo de la Fundació.
SdO vol una associació més gran, amb molts més socis, més forta, més transparent i més democràtica.
Una associació més ben gestionada com a institució cultural musical catalana de referència. Una associació
més participativa, amb vocació de projectar al món la cultura catalana i amb l’esperit de tornar quan
abans millor el prestigi que la institució ha perdut pel malaurat cas de corrupció.
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