
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE MUSSOLS DE PINORD 

Ahir, dimecres 20 de Juliol de 2016, a la finca de Muntanyans de Bodegues Pinord, al terme 

municipal de Castellet i La Gornal, es va dur a terme la presentació del projecte de conservació 

de mussols de Pinord. 

Es tracta d’un projecte de Bodegues Pinord en estreta col·laboració amb la Fundació World 

Nature, ONG independent dedicada a la conservació de la natura i la divulgació i sensibilització 

ambiental, mitjançant el qual les vinyes de Muntanyans s’han convertit en una reserva natural 

privada. En aquest espai protegit, dedicat al cultiu de vinya mitjançant agricultura orgànica i 

biodinàmica, es faran estudis mediambientals i es protegiran diferents espècies animals i 

vegetals que es troben en perill d’extinció. 

Per inaugurar aquest projecte de conservació es va fer un acte públic a la nova reserva natural 

privada. La presentació va començar amb la introducció de Mireia Tetas, responsable del 

projecte i tercera generació a Bodegues Pinord. Seguidament va fer una explicació detallada 

Antoni Carulla, President & CEO de World Nature. Va tancar la presentació Ferran Miralles, 

Director General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, amb una defensa de 

les iniciatives privades, com la de Pinord, de conservació de natura com a eina imprescindible 

per aconseguir fites que l’administració no pot assolir i per implicar a la societat civil. 

 

D’esquerra a dreta: Ferran Miralles, Antoni Carulla i Mireia Tetas 

 

També es va fer una presentació de la gama de vins NOX (del llatí: NIT) de Pinord, un percentatge 

de les vendes dels quals es destinarà a aquest projecte de conservació i a altres de la Fundació 

Wolrd Nature. D’aquesta manera, tothom que vulgui col·laborar amb aquest noble causa té una 

via per poder-ho fer. 



 

 

Per concloure l’acte es va fer l’alliberament de tres mussols, una òliba i dos xots, recuperats al 

Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa. La veterinària Conxa Millàn, del centre de 

recuperació públic, va dirigir aquest alliberament. 

       

Un dels Xots alliberats    Mireia Tetas amb l’òliba alliberada    L’òliba alliberada 

A l’acte van assistir una cinquantena de persones, entre elles: Joan Josep Tetas, gerent de 

Bodegues Pinord; Miguel Delgado, alcalde de Castellet i La Gornal; Gabriel Esquius, Conseller 

delegat de Forestal Catalana (empresa pública que gestiona els centres de recuperació de Fauna 

de la Generalitat); Francisco Fernández, director de Forestal Catalana. 


