COMUNICAT PER ALS MITJANS DE COMUNCACIÓ
La Col-lectivitat dels Aiguamolls convertirà la finca de

Torre Mornau en l’Ecovila de la Pau
Els darrers mesos s’ha constituït la Col·lectivitat dels Aiguamolls, formada per un grup de
ciutadans de l'Empordà i d’arreu de Catalunya vinculats a diferents moviments socials com la
Cooperativa Integral Catalana (CIC), les Ecoxarxes, la Colònia Col·lectivitzada Ca la Fou, Can
Decreix i el 15-M. Aquest grup vol recuperar la finca de Torre Mornau, que fou durant dècades
ua caserna de cavalleria i artilleria franquista, amb l’objectiu de fer-hi una ecovila oberta i
productiva, l’Ecovila de la Pau. S’ha redactat un manifest de suport, que ja ha rebut més de 500
adhesions en molt pocs dies.
Amb aquesta iniciativa es dóna continuïtat a la campanya “Salvem Torre Mornau de
l’especulació, per l’ecologia i la societat” que es va iniciar a finals del mes de desembre 2012 amb
l’objectiu de donar suport al projecte de l’empresari empordanès Rinaldo Muscolino que va

exercir una opció de compra sobre aquesta propietat davant l’Incasol. Actualment el contracte
d’arres és objecte d’un recurs d’alçada davant de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat per
una resolució que es considera improcedent.
Muscolino està disposat a cedir el dret de compra de l’espai a la Col·lectivitat dels Aiguamolls si
des de la Generalitat hi ha voluntat política per desencallar tot el procés. L’empresari considera
que “aquesta iniciativa implica assumir la idea de convertir la finca de Torre Mornau en un espai
de tothom i salvar-lo, així, de l’especulació urbanística que tant mal ha fet a la comarca, fent que
la propietat sigui adquirida col·lectivament”.

El model econòmic que es proposa per fer viable el projecte, és el mateix que s’ha aplicat a la
Colònia Ca la Fou i que passa per la venda d’habitatges ecològics i senzills a preus socials
(amb quotes entre 200 i 300 euros mensuals), amb la producció pròpia, compartint espais amb
altres projectes col·lectius com el centre d'interpretació del territori, la llar d’infants i gent gran,
activitats educatives, granja-escola, àrea de salut, ecoturisme, observació ornitològica, etc. Així
com també un alberg, sales per impartir tallers, lloguer de bicicletes, etc.
La Col·lectivitat dels Aiguamolls, que ja ha demanat a la CUP el seu suport al Parlament de
Catalunya, remarca que “no es demanen diners ni recursos a les nostres administracions, sinó
tan sols que no col·loquin traves al procés i el facilitin en la mesura del possible. Que si no volen
ajudar, com amb una rebaixa del preu de compra de l’espai -avui situat en 2,5 milions d’eurosque si mé no s’apartin”. La filosofia del col·lectiu és que a Torre Mornau es creï “un espai per a
l’agroecologia i l’agrofloresta, observació i gaudi de l’entorn, el decreixement, l’economia social,
la permacultura, la formació lliure i oberta, l’habitatge social, l’autoocupació cooperativa, la salut,
i un pol de regeneració social i creació i incubació de projectes i cooperatives. Així com un espai
per a la memòria històrica, donat que Torre Mornau ja acollí una Col·lectivitat Agrària el 1936,
abans de la victòria del feixisme al nostre país. Per això, amb l'Ecovila de la Pau, proposem que
un espai construït per preparar la guerra i l'opressió, es pugui reconvertir en un espai per
preparar-nos per la pau i la llibertat. Sobre les cendres d'aquesta utopia col·lectivista, que va ser
il·legítima i violentament usurpada pel feixisme, i per tant, il·legítimament mantinguda i trasmesa,
construirem l'Ecovila, en homenatge als que van protagonitzar aquella primera col·letivització.

És evident que a Torre Mornau, per tal de preservar l'espai ecològicament i social, només s'hi
pot fer una Ecovila permacultural, agroecològica, oberta i cooperativa. I és un fet que la creació
d'una Ecovila només pot sorgir de la voluntat de la societat civil.La Col·lectivitat dels Aiguamolls
vol és facilitar el procés a través de la coordinació de diversos col·lectius ecologistes i socials de
la comarca i Catalunya.
Si el que es pretén amb l'anunci de l'Incasol és negar l'opció o tancar les portes a una ecovila
cooperativa gestionada per la societat civil, entenem que estem davant de política feta des de la
ideologia. Un fet que tant sovint denuncia el Conseller de Territori, l'empordanès Santi Vila, en
relació al tripartit, i que és qui nega també actualment la creació de l'Ecovila. O qui s'encarrega
d'efectuar els mandats dels poders locals de la regió, contraris, pel que sembla, a l'ecologia
profunda i les implicacions socials que inevitablement implica.
Política, per tant, feta des de la ideologia, i des d'una ideologia neolliberal, caracteritzada per
ser irresponsable, ecocida, tendent a la sociopatia. I que a més d'aquestes greus mancances

ètiques estructurals, actua com si l'actual crisi, generada pels pressupòsits neolliberals, no
tingués res a veure amb ella i no ens hagués d'obligar a una completa superació dels seus
paradigmes i empobridors relats en el camp social i ecològic. Opcions polítiques com les que
abraça l'actual govern i CIU, tant avançat en la democràcia nacional, i tant retardat i distanciat
de l'ecologia social i el cooperativisme, quan són camps que no costen diners, si no voluntat
d'obertura mental política.
El conseller, l'incasol i els poders fàctics de la regió s'emparen en rigorositats formals de l'actual
procés de compra, sabent que al darrera hi ha una proposta i un col·lectiu d'avenç social i
profundament ecologista que supera el restringit imaginari convergent i neoliberal en els camps
del desenvolupament social, econòmic i ecològic. On en canvi, els moviments socials o espais
de recerca acadèmica vinculades al decreixement, estan clarament més avançats pel que fa a
les respostes evidents que cal donar davant el col·lapse civilitzatori i crisi sistèmica que vivim.
És per això, perquè amb l'Ecovila de la Pau es podrien caminar passes sòlides, locals i
específiques, però reals i replicables per a la superació dels vells paradigmes lliberals dels
segles XIX i XX que avui tenen entrampada la societat global malgrat la seva ineficàcia a tots
nivells, que governs lliberals com l'actual a la Generalitat, enlloc d'entendre la facilitat i el
potencial que suposa que un grup com la Col·lectivitat s'ofereixi a crear (i autofinançar) un
equipament com aquest, amb moltes sinergies per a la regió en molts camps i per al país en
diversos sectors avançats, fugin espantats, i demostrin voler fer el possible per impedir que la
finca pugui ser, com ho és Can Masdeu, per exemple, un referent internacional de l'ecologia
social i la prospecció social.
Cal una gestió complexa (i entusiasta!) que no poden ferir institucions publiques, per tal de
poder treure el màxim profit d'un espai com Mornau sense afectar l'entorn. I sense que la
preservació passi pel tancament de l'espai i restricció d'accés. Els mètodes permaculturals que
proposa l'ecovila, no només no afecten, sinó que milloren la vida i l'entorn. I alhora permeten
una ocupació gran per tal que moltes persones puguin gaudir de l'espai, sense afectar-lo
negativament: transports en bicicleta, cavalls, reciclatge i aprofitament dels recursos i residus
generats, etc.
Per tot això, i per com ens avala també la memòria històrica de l'indret, amb una legitimitat més
ampla que la legalitat del Regne Espanyol, que manté vigent la Causa General franquista que
va treure de les mans del poble aquest espai per donar-lo a l'exèrcit i l'estat, la Col·lectivitat dels
Aiguamolls continuarà, des de diverses possibles vies, la seva voluntat d'adquirir l'espai i fer-hi
una ecovila de pau.
Vies com la participació en la cessió anunciada a Xarxa de Custòdia del Territori com a nova
associació o bé col·laborant amb alguna entitat amiga, membre de la XCT; o bé per una qüestió
de memòria històrica, sol·licitant l'ajuda de Memorial Democràtic i de les forces polítiques
favorables a recuperar la memòria històrica; i a d'altres institucions de recerca en ecologia i
societat.
I, si és l'únic camí possible, mitjançant l'ocupació civil, no violenta però desobedient, de l'espai
amb els molts col·lectius afins a la proposta que ja hi han donat suport.
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