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COMUNICAT PER ALS MITJANS DE COMUNCACIÓ 

  

Un col·lectiu vol convertir la finca de  

Torre Mornau en l’Ecovila de la Pau   
 

S’ha constituït la Col·lectivitat dels Aiguamolls, formada per un grup de ciutadans d’arreu de 
Catalunya vinculats a diferents moviments socials com la Cooperativa Integral Catalana 
(CIC), les Ecoxarxes, la Colònia Col·lectivitzada Ca la Fou i el 15-M. Aquest grup té com a 
objectiu recuperar la finca de Torre Mornau amb l’objectiu de fer-hi una ecovila oberta i 
productiva, l’Ecovila de la Pau. En aquest sentit s’ha redactat un manifest de suport, que ja 
ha rebut més de 300 adhesions en molt pocs dies. 

Amb aquesta iniciativa es dóna continuïtat a la campanya “Salvem la Torre Mornau de 
l’especulació i per l’ecologia i la societat” que es va iniciar a finals del mes de desembre de 
l’any passat 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 per un euro simbòlic 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 meva 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 i que la seva propietat sigui 
assumida mitjançant una subscripció popular”. 

El model que es proposa per fer viable el projecte econòmicament 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 de 200 o 300 euros mensuals) i amb el lloguer d’espais a altres 
projectes col·lectius de l’ecovila com alberg, llar d’infants i infants, activitats educatives, 
granja-escola, turisme ecològic i altres.  

En aquest sentit, des de la Col·lectivitat dels Aiguamolls, que ja ha demanat a la CUP el seu 
suport en el 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 per exemple amb una 
rebaixa del preu de compra de l’espai -avui situat en els 2,5 milions d’euros en total- 
que almenys s’apartin”. La filosofia del col·lectiu és que a Torre Mornau es creï “un espai 
per a l’agroecologia i l’agrofloresta, el decreixement, l’economia social, la 
permacultura, la formació lliure i oberta, l’habitatge social, l’autoocupació cooperativa, 
la cura, observació i gaudi de l’entorn i un pol de regeneració social i creació i 
incubació de projectes i cooperatives”. 
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