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«La meva idea és convertir
en fundació l’Associació
d’Amics del Parc Natural
del Cap de Creus»
«He enviat una carta
a tots els ajuntaments
i només Fortià ens
ha donat suport»
aconseguit l’objectiu, que no es
torni a subhastar la finca, però si
continua uns altres vint anys més
abandonada així, acabarà a terra.
Estic content, però, que aquesta
finca no hagi anat a mans d’un especulador. D’altra banda, m’estan
dient que la iniciativa privada no
pot anar endavant i, en canvi, lliuren la finca a la Xarxa de Custòdia del Territori.
P Quina és la seva intenció en
aquesta finca?

Rinaldo Muscolino amb les mules a la finca de la Farga del Mig, a Sant Llorenç de Cerdans, dissabte passat. M. T.

«Torre Mornau podria ser el centre
del gran parc de l’Empordà»
L’empresari italià establert a la comarca fa 34 anys, Rinaldo Muscolino, és un dels personatges públics més
esmentats aquests dies per la compra de la finca de la Torre Mornau, al Parc dels Aiguamolls, a l’Institut
Català del Sòl, l’Incasòl. Muscolino desmenteix el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi
Vila, que hagi tirat la tovallola per adquirir la finca i explica alguns dels plans que té.
ENTREVISTA
Marc Testart
SANT LLOREN´Ç DE CERDANS

Des de la seva finca de la Farga
del Mig, al municipi nord-català de
Sant Llorenç de Cerdans, Rinaldo
Muscolino reflexiona al voltant de
les 36 mules, la major part de les
quals encara es conserven de les
que va adoptar del campament
militar de Sant Climent Sescebes.
Quan es va començar a plantejar
la compra de la finca de Torre Mornau?
P

R Tot va començar l’abril del
2012, quan m’assabento per la
premsa que l’Incasòl havia decidit vendre la Torre Mornau. Em
vaig preguntar per què havia acabat en mans de l’Incasòl, aquesta
finca. Senzillament, per qüestions polítiques. El director del
Parc dels Aiguamolls de l’Empordà em va dir que uns andorrans es quedaven amb la finca per
posar-hi plantes medicinals, i fou
llavors quan em vaig oferir per fer
de Quixot. Vaig trucar a l’Incasòl,
que es va tancar en banda.
P

Per què creu que va ser així?

No ho sé. Jo podia arribar al
consens. L’empresa que adquiria
la finca es deia Clime Punto i era
de Tarragona. M’oferia col·laboració, però volien vendre’m els
seus drets, amb unes propostes
escandaloses. Els vaig mentalitzar que renunciessin, i això va ser
R

«Volem crear el primer
trust català d’iniciativa
privada per adquirir la finca
amb aportació popular»
«És una llàstima no
haver pogut parlar encara
ni amb Xavier Sanllehí
ni amb Santi Vila»
el que van fer finalment. El 25 de
juliol, vaig presentar una proposta per adquirir aquesta finca a
través d’una iniciativa privada, un
model nou.
P

Què vol dir?

R L’objectiu era crear el primer
trust català d’iniciativa privada.
En vaig parlar amb els tres municipis on pertanyia la finca. Tots
em van respondre menys l’alcalde de Castelló d’Empúries i president del Consell Comarcal, que
no m’ha donat mai hora per rebre’m. És una llàstima que no
hagi pogut parlar encara amb
Xavier Sanllehí. El senador de
Pau, Pere Maluquer, em va ajudar a arribar fins al conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Recoder, però
dins de l’Incasòl, hi començava a
haver guerres internes.
P

Com s’ho explica, això?

L’Incasòl podia fer l’adjudicació
directa de la finca, però la meva
base era que no se’m discutissin
els 2,5 milions d’euros que era el
R

El padrí de l’«Operació Tórtora»



El 1993, Rinaldo Muscolino, un italià afincat a la comarca des del 1978
i dedicat a l’empresa turística, va comprar dues mulas de l’exèrcit italià, que va portar fins a Roses. Un any després, va assegurar un destí digne
a las mulas de l’exèrcit espanyol, que hi havia a la base de Sant Climent Sescebes. La iniciativa es va anomenar Operació Tòrtora, nom de la mula de
més edat –20 anys– del grup que pretenien salvar. Muscolino va aconseguir,
l’estiu de 1995, la cessió gratuïta de 48 mules, 30 femelles i 18 mascles
d’entre 7 i 20 anys, que van obtenir llicència militar i van ser allotjades en
un tancat de 10 hectàrees de superfície a la finca del Mont Major, a Vilanova
de la Muga (Peralada), dins del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. L’any
1996, Muscolino va exiliar-se a la Catalunya Nord, a Sant Llorenç de Cerdans,
on encara resideix, sense deixar de tenir contacte amb la comarca, on hi té
propietats.

preu de sortida. Jo em vaig comprometre a pagar 100.000 euros
i a establir un calendari de pagament de la resta. D’aquests diners,
vaig donar 10.000 euros inicialment. Abans de signar el contracte, el 18 d’octubre, una fantasmagòrica empresa –que s’anomenava Eco Torre Mornau SL, en
constitució– va presentar un escrit a l’Incasòl amb una oferta de
50.000 euros superior als meus
100.000 per fer saltar la meva
oferta. El conseller Recoder, però,
estava disposat a donar-me la finca, el 5 d’octubre. Em van citar pel
18 d’octubre per anar a signar el
contracte. Jo vaig demanar més
temps per recollir els 90.000 euros del primer pagament, però
m’ho van negar. Em van emplaçar
a parlar després de les eleccions
per no fer campanya electoral.
P

Motius electoralistes?

R Ja vaig expressar el meu disgust
perquè em treien temps per obtenir els diners. El nou conseller
Santi Vila, malgrat que el vaig felicitar a finals de desembre, no ha
volgut contestar-me, fins que el
divendres 25 de gener em truquen del Departament de Territori i Sostenibilitat dient que l’Incasòl em concretaria la cita per
aclarir el tema. Vull saber, però,
si hi ha voluntat política.
P Vostè ha renunciat a la compra de
la Torre Mornau, tal com assegura el
conseller?
R Jo no he renunciat a cap dret,
només vull pagar amb garanties
la compra de la finca. Amb aquesta actitud, estan anant en contra
de centenars de persones que
participen en el projecte, perquè
són moltes les persones i entitats
que han donat suport a la meva
iniciativa. No obstant això, he

R L’associació Cap de Creus, que
presideixo i que està inactiva des
de fa anys, té la seu a Mas Oriol,
a Palau-saverdera, on es volia fer
un centre de sostenibilitat, fins
que vaig marxar el 1996. Ara vaig
pensar que finalment a la Torre
Mornau es podria fer el gran parc
de l’Empordà. L’Empordà no necessita un parc temàtic, ja que és
un parc temàtic. La connectivitat
entre els parcs naturals, en aquesta comarca, és bàsica. El nostre
projecte és fer un gran parc de
l’Empordà a la Torre Mornau. Tenim a davant els Aiguamolls, com
a connector la serra de Rodes i a
darrere l’Albera. Vaig fer un intent de compra ja l’any 1980-1981
quan, passejant a cavall entre closes i estanys, vaig descobrir la
Torre Mornau; vaig intentar-ho
també quan el 1995 vaig llogar
una magnífica closa al costat,
Mont Major, per a les 48 mules
de l’exèrcit espanyol.
P

Com ho gestionarà això?

La meva idea és aprofitar l’associació Cap de Creus, que ja existeix, que es converteixi en fundació. Triodos Bank està en disposició de participar en aquest projecte. L’associació es convertirà
en la Fundació Art, Cultura i Paisatge de l’Empordà. Aquesta E final vol dir tant Empordà, Ètica,
Energia com Ecologia. Si ho vol
tirar endavant l’APNAE (l’Associació d’Amics del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà), li
donarem suport, però ningú ens
pot negar el dret a protegir el territori.
R

P

I el suport, d’on li vindrà?

Tant l’APNAE com els municipis crec que han de donar-nos suport, perquè no els demanem diners. Vaig escriure una carta als
ajuntaments de tots els 68 municipis de la comarca demanat suport a la iniciativa i només Fortià
em va contestar. Per què? Doncs,
per consignes del Consell Comarcal. Estic disposat a arribar
fins al final si hi ha una fundació
disposada a tirar endavant els
projectes i amb el suport institucional, però és una llàstima no
haver pogut parlar amb Xavier
Sanllehí ni amb el conseller Santi Vila.
R

