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COMUNICAT PER ALS MITJANS DE COMUNCACIÓ
Transcorreguda una setmana després de les declaracions del conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, en les que va anunciar que havia renunciat als meus drets de
compra sobre la finca de la Torre d’en Mornau, vull fer públic que a data d’avui encara no he
rebut cap comunicació de la Generalitat anul·lant l’adjudicació de la finca, a banda de
reiterar que en cap moment hi he renunciat.
Personalment estic dolgut i econòmicament perjudicat per com m’he hagut d’assabentar de
la suposada decisió unilateral de la Generalitat, després de portar més d’un mes intentant
negociar unes alternatives plantejades per carta, en relació a tot el procés de compra, i
reclamant unes garanties legals que determinessin si el meu projecte sobre la Torre d’en
Mornau era viable urbanísticament parlant.
Tot i estar dolgut, he de reconèixer la meva satisfacció pel fet que, si he de fer cas a les
declaracions del conseller, la finca ja no tornarà a ser subhastada i passarà a tenir un ús
públic i col·lectiu a través de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Aquest era el meu
objectiu i el de tot el col·lectiu aplegat, en les darreres setmanes, a l’entorn del manifest
“Salven la Torre d’en Mornau de l’especulació i per l’ecologia i societat”. Un manifest que ha
rebut el suport de centenars de persones, algunes de les quals reconeguts científics i
naturalistes catalans, a més de fundacions i d’altres entitats.
Si l’opció de la XCT tira endavant, poso a la seva disposició el projecte que han elaborat per
a nosaltres diversos tècnics i que pot ser aprofitat en la nova orientació que es vol donar a
aquesta singular finca dels Aiguamolls de l’Empordà. Crec que aquest és el sentit majoritari
de la gent que ens ha donat suport. Per tant, entenc que a partir d’ara es tracta de sumar
esforços i salvaguardar aquesta propietat de qualsevol altra finalitat que no tingui caràcter
mediambiental i d’interès social.
Voldria recordar que la campanya popular que es va iniciar el mes de desembre tenia
l’objectiu de fer partícip de la compra a tota la ciutadania, a través de la creació d’una
fundació o d’una altra figura jurídica amb l’objectiu de preservar aquesta propietat. El
finançament d’aquesta operació estava plenament garantit per avals patrimonials més que
suficients i per la participació de Triodos Bank en aquest projecte, ja que és una entitat que
havia manifestat el seu interès en implicar-s’hi. En aquest sentit, la setmana passada tenia la
intenció de parlar amb l’Incasol per exposar-los tot aquest procés.
Voldria fer públic que quan es va formalitzar la signatura de l’adjudicació (18 d’octubre de
2012) se’m va demanar per part de l’Incasol i de persones properes a aquest organisme que
no iniciés cap tipus d’acció de suport al projecte i de col·laboració en la compra de la finca
fins després de les eleccions al Parlament de Catalunya (25 de novembre de 2012). Aquesta

circumstància em va perjudicar molt a l’hora d’aconseguir resultats immediats en la captació
del finançament necessari per a tot el projecte.
De tota manera aquesta no va ser el la principal problemàtica que es va trobar el col·lectiu
impulsor de la iniciativa, al capdavant de la qual m’hi trobo. De forma sorprenent, dels 68
municipis que hi ha a la comarca de l’Alt Empordà, als quals no es va demanar finançament
sinó només el seu suport per a garantir la protecció del territori, només un ens va contestar
(el de Fortià).
Alguns representants municipals van reconèixer que no podien donar suport a una iniciativa
privada per a l’adquisició d’uns terrenys que encara eren de titularitat pública i pels quals
calia aconseguir del departament de Territori el vist-i-plau per no trobar-nos amb dificultats
tècniques, administratives i urbanístiques que poguessin fer perillar no tant la compra de la
finca sinó l’adaptació dels edificis als usos que s’havien previst en el nostre projecte.
En mig de la meva indefensió i de tots els entrebancs que ha sofert aquesta iniciativa, reitero
la meva voluntat, i la de tot el col·lectiu que ens dóna suport, de continuar treballant perquè
la Torre d’en Mornau sigui un projecte innovador, que es recuperi aquest espai ecològic i
que això permeti aconseguir beneficis econòmics i socials per a la comarca de l’Alt Empordà
i per tot Catalunya. L’envergadura d’aquesta propietat ho fa possible.
Entenc, a més, que el canvi d’orientació en el departament a l’hora de no vendre la finca i
cedir-la a una entitat pública respon a criteris polítics, no pas econòmics. En aquest sentit
també vaig proposar a l’Incasol altres alternatives com la seva concessió al col·lectiu
“Salvem la Torre d’en Mornau” per un espai determinat de temps que garanteixi
l’amortització de les inversió per a la rehabilitació de la propietat i la creació de l’estructura
empresarial d’explotació sota la supervisió de la fundació que es crearia per tal de garantir la
custòdia de la finca.
Aprofito, finalment, per agrair el recolzament donat por associacions, fundacions, empreses i
particulars que confien en la iniciativa i també a tots aquells que han estat crítics, ja que amb
la seva actitud estan motivant encara més la meva convicció i la de tot el col·lectiu en la
necessitar de persistir en ella i aconseguir que l’Empordà esdevingui una parc natural pels
quatre cantons. Personalment aquest ha estat i és un dels objectius de la meva vida des que
l’any 1994 vaig fundar l’ACPE (Associació Cap de Creus Parc d’Europa) i que ara volem
tornar a reactivar com a fundació.
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