
Resum executiu

El projecte Ecovila de la Pau

Col·lectivitat dels Aiguamolls de Torre Mornau

El projecte de l'Ecovila de Pau a Torre Mornau, impulsat per la  
Col·lectivitat dels Aiguamolls (CDA) amb el suport de diverses entitats 
socials i ecologistes, vol convertir l'indret en un espai obert i col·lectiu 
d'experimentació ecosocial decreixentista, dins la xarxa de territoris 
alliberats per a l’ecologia, la pau i la llibertat.

Situada a cavall dels municipis de Peralada, Pau i Castelló d’Empúries, 
dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la finca de Torre d’en 
Mornau és un dels indrets amb un major valor paisatgístic, ecològic i 
natural de la plana empordanesa. La superfície total del conjunt  edificat 
de Torre Mornau correspon a 5.345 m2 en una finca de 90 hectarèes.

La finca va ser adquirida l’any 1946 pel Ministerio del Ejército, on va 
instal·lar-hi una eugassada militar que funcionà fins el 1966. Després, 
passà a mans de particulars i des de 2006 és propietat de l’Incasol que 
l’any passat la va posar a la venda per 2,5 milions d’euros.

Això va donar lloc a una primera onada de protestes i finalment a una 
acció d’un empresari empordanès d’assumir l’opció de compra, per 
conservar-la. Aquesta acció va rebre el suport de diverses entitats i 
persones a través del manifest  «Salvem la Torre d’en Mornau de 
l’especulació i per l’ecologia i la societat», signat el 15 de desembre del 
2012.

Actualment el dret de compra adquirit per aquest empresari està sent 
traspassat a la Col·lectivitat dels Aiguamolls que es planteja recuperar 
l’espai a través de la compra col·lectiva de la finca i la construcció 
conjunta i comunal d’un projecte de vida i d'experimentació social amb 
el format d’una Ecovila. Una Ecovila oberta i productiva, que treballi amb 
mètodes permaculturals, agroecològics i agroflorestals, a més del 
cooperativisme, el decreixement, la formació i els sabers lliures, i la 



cultura de pau.

L'estat d'abandó actual, comprovat in situ per un equip d'arquitectes, 
recomana una actuació immediata, ja que les teulades són en perill de 
caure i trencar les bigues, amb què tota les edificacions es malmetrien 
encara més, impedint la remodelació que es proposa per convertir-les 
en part de l'Ecovila de la Pau.

La finca, com moltes altres de l'Empordà, va ser una col·lectivitat agrària 
durant la guerra d'agressió de 1936-1939. En aquest sentit, la CDA 
valora molt positivament el suport rebut per part del Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya perquè es dediqui 
expressament a l'Ecovila de la Pau un espai especial a la memòria 
històrica de les col·lectivitzacions a Catalunya.

La CDA està disposada a fer quantes reunions facin falta per presentar 
aquest projecte a les institucions que en són concernides, i per això 
demana que es puguin establir els contactes necessaris amb els 
responsables d'aquestes institucions al més aviat possible sense cap 
altre objectiu que el d'exposar el projecte i veure'n la viabilitat executiva.

Molt cordialment,

Col·lectivitat dels Aiguamolls 

http://torremornau.wordpress.com
torremornau@moviments.net

Persones de contacte: 
Dídac Costa (telèfon: 691 136 169)
Xavier Borràs (607 116 687)
Jaume Franquesa (telèfon:972528290)


