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Sr. Jordi Pietx i Colom 

Director de la Xarxa de Custòdia del Teritori 

Vic 

 

Benvolgut sr., 

Tal com vàrem quedar telefònicament us faig arribar un pla d’usos i activitats per a la finca de la Torre 
d’en Mornau que ha elaborat un grup d’experts i sobre el qual ens agradaria treballar conjuntament. 
Com ja li vaig explicar, el passat mes d’octubre em van adjudicar el dret de compra sobre aquesta 
propietat per part de l’Incasol.  

Paral·lelament es va crear un col·lectiu de persones i d’entitats que van donar suport a la nostra 
iniciativa que passa, fonamentalment, per donar un ús social i mediambiental a la finca amb una 
àmplia base popular, amb l’objectiu que aquest espai sigui de la comunitat i no pas d’uns particulars. 

En aquest moment estic pendent d’una entrevista amb la conselleria de Territori i Sostenibilitat o de 
l’Incasol per aclarir la voluntat de venda o el canvi de criteri per part del nou conseller. La manca de 
respostes clares per part de la Generalitat ens està fent perdre un temps preciós i decep tot el gruix 
de persones, fundacions i associacions que han expressat el recolzament a la iniciativa i el consens 
generalitzat que aquesta idea ha suposat en el territori. 

Us volia demanar, a banda de la vostra opinió sobre el projecte, quines són les intencions de la Xarxa 
de Custòdia del Territori (XCT) davant l’anunci del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que 
rebria en cessió l’esmentada finca. També m’agradaria saber si voleu col·laborar amb la iniciativa 
popular “Salvem Torre Mornau” que volem canalitzar a través de la Fundació ACPE, actualment en 
període de constitució. Voldríem conèixer, en definitiva, si des de la XCT hi ha una clara voluntat 
d’unir-se a aquest projecte col·lectiu de protecció del territori a través de la sensibilització i participació 
de tothom qui abraci aquesta idea. 

Personalment estic disposat a explicar-vos tots els detalls de la nostra campanya en el moment que 
considereu oportú. 

Ben cordialment, 

 

Rinaldo Muscolino 

 

         21 de febrer de 2013 


