
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 Mor-
nau?
Tot va començar l’abril del

2012, quan m’assabento per la
premsa que l’Incasòl havia deci-
dit vendre la Torre Mornau. Em
vaigpreguntarperquèhaviaaca-
bat enmansde l’Incasòl, aquesta
finca. Senzillament, per qües-
tions polítiques. El director del
Parc dels Aiguamolls de l’Em-
pordà em va dir que uns andor-
ransesquedavenamblafincaper
posar-hiplantesmedicinals, i fou
llavorsquanemvaigoferirper fer
deQuixot.Vaig trucara l’Incasòl,
que es va tancar en banda.

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·labo-
ració, però volien vendre’m els
seus drets, amb unes propostes
escandaloses. Els vaig mentalit-
zarque renunciessin, i aixòva ser

el que van fer finalment. El 25 de
juliol, vaigpresentarunapropos-
ta per adquirir aquesta finca a
travésd’unainiciativaprivada,un
model nou.

Què vol dir?
L’objectiu era crear el primer

trust català d’iniciativa privada.
En vaig parlar amb els tres mu-
nicipis onpertanyia la finca. Tots
em van respondre menys l’alcal-
de de Castelló d’Empúries i pre-
sident del Consell Comarcal, que
no m’ha donat mai hora per re-
bre’m. És una llàstima que no
hagi pogut parlar encara amb
Xavier Sanllehí. El senador de
Pau, Pere Maluquer, em va aju-
dar a arribar fins al conseller de
Territori i Sostenibilitatde laGe-
neralitat, Lluís Recoder, però
dins de l’Incasòl, hi començava a
haver guerres internes.

Com s’ho explica, això?
L’Incasòlpodiafer 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

preu de sortida. Jo em vaig com-
prometre a pagar 100.000 euros
i a establir un calendari de paga-
mentdelaresta.D’aquestsdiners,
vaig donar 10.000 euros inicial-
ment. Abans de signar el contra-
cte, el 18 d’octubre, una fantas-
magòricaempresa–ques’anome-
nava Eco Torre Mornau SL, en
constitució– va presentar un es-
crit a l’Incasòl amb una oferta de
50.000 euros superior als meus
100.000 per fer saltar la meva
oferta.ElconsellerRecoder,però,
estavadisposatadonar-melafin-
ca,el5d’octubre.Emvancitarpel
18 d’octubre per anar a signar el
contracte. Jo vaig demanar més
temps per recollir els 90.000 eu-
ros del primer pagament, però
m’hovannegar.Emvanemplaçar
a parlar després de les eleccions
per no fer campanya electoral.

Motius electoralistes?

Javaigexpressarelmeudisgust
perquè em treien temps per ob-
tenir els diners. El nou conseller
SantiVila,malgrat que el vaig fe-
licitarafinalsdedesembre,noha
volgut contestar-me, fins que el
divendres 25 de gener em tru-
quen del Departament de Terri-
tori iSostenibilitatdientque l’In-
casòl em concretaria la cita per
aclarir el tema. Vull saber, però,
si hi ha voluntat política.

Vostèha renunciata la comprade
laTorreMornau, tal comassegurael
conseller?
Jo no he renunciat a cap dret,

només vull pagar amb garanties
lacompradelafinca.Ambaques-
ta actitud, estan anant en contra
de centenars de persones que
participen en el projecte, perquè
sónmoltes les persones i entitats
que han donat suport a la meva
iniciativa. No obstant això, he

aconseguit l’objectiu, que no es
torni a subhastar la finca, però si
continuaunsaltresvintanysmés
abandonadaaixí, acabaràaterra.
Estic content, però, que aquesta
fincanohagianatamansd’unes-
peculador.D’altrabanda,m’estan
dient que la iniciativa privada no
potanarendavant i,encanvi, lliu-
ren la finca a la Xarxa de Custò-
dia del Territori.

Quina és la seva intenció en
aquesta finca?
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
quevaigmarxar el 1996.Ara vaig
pensar que finalment a la Torre
Mornauespodria ferelgranparc
de l’Empordà.L’Empordànone-
cessita un parc temàtic, ja que és
unparc temàtic.Laconnectivitat
entreelsparcsnaturals,enaques-
ta comarca, és bàsica. El nostre
projecte és fer un gran parc de
l’EmpordàalaTorreMornau.Te-
nimadavantelsAiguamolls, com
a connector la serra de Rodes i a
darrere l’Albera. Vaig fer un in-
tentdecompraja l’any1980-1981
quan,passejantacavallentreclo-
ses i estanys, vaig descobrir la
TorreMornau; 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.

Com ho gestionarà això?
La meva idea és aprofitar l’as-

sociacióCapdeCreus,quejaexis-
teix, que es converteixi en funda-
ció. Triodos Bank està en dispo-
sició departicipar en aquest pro-
jecte. L’associació es convertirà
en laFundacióArt, Cultura iPai-
satgede l’Empordà.AquestaEfi-
nal vol dir tant Empordà, Ètica,
Energia com Ecologia. Si ho vol
tirar endavant l’APNAE (l’Asso-
ciació d’Amics del Parc Natural
delsAiguamollsde l’Empordà), li
donarem suport, però ningú ens
potnegar el dret aprotegir el ter-
ritori.

I el suport, d’on li vindrà?
Tant l’APNAE comelsmunici-

piscrecquehandedonar-nossu-
port, perquè no els demanemdi-
ners. Vaig escriure una carta als
ajuntamentsde tots els 68muni-
cipis de la comarca demanat su-
port a la iniciativa i nomésFortià
emva contestar. Per què?Doncs,
per consignes del Consell Co-
marcal. Estic disposat a arribar
fins al final si hi ha una fundació
disposada a tirar endavant els
projectes i amb el suport institu-
cional, però és una llàstima no
haver pogut parlar amb Xavier
Sanllehí ni amb el conseller San-
ti Vila.
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«TorreMornau podria ser el centre
del gran parc de l’Empordà»
L’empresari italià establert a la comarca fa 34 anys, RinaldoMuscolino, és un dels personatges públics més
esmentats aquests dies per la compra de la finca de la TorreMornau, 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.

Rinaldo Muscolino PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS
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Rinaldo Muscolino amb les mules a la finca de la Farga del Mig, a Sant Llorenç de Cerdans, dissabte passat. M. T.

«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»

«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»

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 ita-

lià, 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 Ses-
cebes. 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.
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El padrí de l’«Operació Tórtora»


