
Iniciativa popular de compra de la Finca Torre Mornau
Llista de suport inicial

Entitats:
- Ajuntament de Fortià
- Associació Alternativa Verda
- Associació Dia de la Terra - Catalunya 
- Associació Una Sola Terra
- Bovins de Closa S.L.
- Ecoserveis 
- El Diario del Sol
- Els Verds - Alternativa Verda
- Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables, secció catalana 
- Fundació Terra
- Fundació Valvi
- Fundació Vila Casas
- Grup de Cientí�cs i Tècnics per un Futur No Nuclear 
- Sectorial d´Ecologia, Entorn i Energia de l’Assemblea Nacional Catalana 
(e3-ANC)
- Revista Sobirania Alimentària 

Persones:
- Manel Anglada (ramader; soci de Bovins de Closa S.L.)
- Joan Batallé Danès (empresari)
- Catone Biasioli (crític d´art)
- Dr. Martí Boada (geògraf; professor UAB-ICTA; premi Global 2000 de les NNUU)
- Nicole Bongard (arquitecta paisatgista)
- Montse Cano (directora d’El Diario del Sol; exdirectora de la revista Integral)
- Odina Capo (�lla del professor naturista Nicolas Capo)
- Francesc Colls (ramader; soci de Bovins de Closa S.L.)
- Joan Dalmau i Garriga (president, Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries)
- Gustavo Duch (veterinari; expresident de Veterinaris Sense Fronteres)
- Enric Duran (Cooperativa Integral Catalana)
- Pons Feliu Latorre (fundador i director tècnic, Equip Serpa Enginyeria i Cosulto-

ria Ambiental, exregidor de l’Ajuntament de Girona)
- Xavier García i Pujades (periodista i escriptor)
- Francesc Giró i Amigó (biòleg; director d’Acció Natura)
- Dr. Antoni Lloret i Orriols (físic; exdirector de recerca del CNRS francès)
- Hèctor López Bo�ll (professor de dret constitucional, UPF)
- Dr. Albert Llausàs Pascual (ambientòleg; grup de recerca de Medi Ambient i Tecno-
logies de la Informació Geogrà�ca, UdG)
- Anna Rosa Martínez i Prat (biòloga; exdelegada de Greenpeace a Catalunya)
- Manel Marzo Mart (artista, pintor)
- Jordi Miralles (biòleg; president, Fundació Terra)
- Dra. Cetty Muscolino (Ministeri de Béns i Activitats Culturals, província de Ravenna)
- Rinaldo Muscolino (empresari)
- Jaume Morrón (director de Diàlec)
- Enric i Rosa Maria Navarro (impulsors del parc agroecològic de l’Empordà)
- Lluís Paluzie i Mir (advocat; comissió permanent, Consell de Protecció de la Natura)
- Dr. Jordi Pigem (�lòsof i autor)
- Josep Maria Prat i Sabat (advocat; exdegà del Col·legi d´Advocats de Girona)
- Dr. Josep Puig i Boix (enginyer; director tècnic, Ecoserveis; professor UAB-ICTA; 
exregidor de l’Ajuntament de Barcelona)
- Miquel Rafa i Fornielles (biòleg i naturalista)
- Pablo Rey (artista, pintor)
- Pep Riera (pagès, Unió de Pagesos)
- Sergi Romero de Tejada Martínez (director del P. N. dels Aiguamolls de l’Empordà)
- Joan Sala Amiel (pagès, ramader)
- Pilar Sentís (psicòloga; cofundadora de la revista Userda)
- Isabel-Clara Simó (escriptora)
- Toni Strubell i Trueta (�lòleg)
- Rafael Subirachs i Vila (músic i compositor)
- Míriam Subirana i Vilanova (directora, YesOuiSi; presidenta, Associació Dia de la Terra)
- Alberto Udaeta (artista, escultor)
- Joaquim Vidal i Perpiñà (empresari; president, Fundació Valvi)
- Antoni Vila Casas (president, Fundació Vila Casas)
- Santiago Vilanova i Tané (president, Associació Una Sola Terra; exdirector del Diari 
de Barcelona)

Davant el fet que la Generalitat posés a la venda (a través de l’Incasòl) la 
�nca coneguda amb el nom de Torre d’en Mornau al bell mig de l’Alt 
Empordà, un empresari empordanès (Rinaldo Muscolino) va tenir el 
coratge de signar el passat 18 d’octubre els drets de compra a l’Incasòl 
(Institut Català del Sòl) de l’esmentada �nca. 

El seu objectiu: evitar que la �nca acabi essent un objecte d’especulació i 
degradació, i amb la idea de poder assolir l’import total que demana 
l’Incasòl, l’empresari ha ofert la seva iniciativa a la societat empordanesa i 
catalana, possibilitant la incorporació al projecte d’entitats públiques i 
privades, ciutadanes i d’ONG, per fer d’aquest espai el primer indret 
conservat per les futures generacions a partir de la participació popular.

La �nca de Torre Mornau se situa entre els municipis de Pau, Castelló 
d’Empúries i Peralada dins l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. La propietat, amb una superfície de 90,17 ha, conté en el seu 
interior el conjunt edi�cat de Torre Mornau, format per diverses edi�ca-
cions, i quatre masies més disperses al llarg de la �nca. Els terrenys, molt 
plans i per on discorren diversos cursos �uvials, es dediquen bàsicament 
a camps de conreu herbacis de regadiu, i a closes destinades a pastures.

La �nca va ser adquirida l’any 1946 pel Ministeri de l’exèrcit on s’hi va 
instal·lar una “Yeguada militar” que funcionà �ns el 1966. La superfície 
total de les edi�cacions del conjunt edi�cat de Torre Mornau correspon a 
5.345 m2. Després d’estar a mans particulars, l’any 2006 va ser adquirida 
per l’Incasòl.

La �nca de la Torre d’en Mornau es troba en un indret d’una situació i 
geogra�a privilegiades, amb un entorn natural i paisatgístic de primer 
ordre.  A nivell ecològic, ha permès conservar les millors closes de 
l’Empordà –immortalitzades per l’escriptora Maria Àngels Anglada en la 
novel·la que va rebre el premi Josep Pla l’any 1978-, essent un dels espais 

més valuosos de Catalunya on es combinen prats de dall, bosquines de 
ribera, estanys inundables i zones humides com són els aiguamolls 
interiors d’aigua dolça.

Estratègicament es tracta d’un espai que fa la funció de corredor biològic 
i de connector ecològic, enllaçant zones d’alt valor natural com és el parc 
natural dels Aiguamolls de l’Empordà, amb zones no massa llunyanes 
(parc natural de Cap de Creus al nord-est, paratge natural d’interès nacio-
nal de l’Albera al nord-oest), i altres zones de conreus, secans i espais 
agrícoles de la plana empordanesa.

Davant el perill que aquest valuós espai passi a mans de qui en vulgui fer 
un ús estrictament mercantilista i crematístic, que meni, inevitablement, 
a la seva degradació ecològica, con en tants casos ha ocorregut al nostre 
país, les persones i entitats sotasignades, 

Manifestem el nostre suport a la iniciativa, amb l’objectiu de fer possible 
a Catalunya la creació d’un espai protegit amb la contribució directe de 
les persones, un espai de propietat social-ciutadana, gestionat al servei 
de la societat i les futures generacions, en el qual tinguin cabuda totes 
aquelles iniciatives ciutadanes que siguin respectuoses amb els sistemes 
naturals i les persones, i ajudin al sorgiment d’una economia que es basi 
en els criteris de sostenibilitat ecològica i social. 

Fem una crida a totes les persones, associacions, fundacions, empreses, 
etc. del país perquè donin suport a la iniciativa i col·laborin en la seva 
recuperació com un espai d’utilitat social i ecològica, aportant tota mena 
d’idees que es puguin materialitzar a la �nca de la Torre d’en Mornau, una 
vegada s’hagi pogut formalitzar la seva compra.

A l’Empordà, el 15 de desembre de 2012.

Per adhesions al manifest: avong@verds-alternativaverda.org
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