Formentera destina 250.000 euros per a la rehabilitació i restauració de patrimoni cultural
dijous, 5 d'abril de 2018 17:00

El Consell de Formentera, a través de les àrees de Patrimoni i Medi Rural, informa que ja és
oberta la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca,
soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni
cultural de Formentera.

L'import destinat a aquestes subvencions serà de 250.000 euros, distribuïts entre les diferents
línies d’ajuda per a les anualitats 2018-2019 i es distribuiran a raó de 75.000€ per aquest 2018 i
175.000€ per a l'any 2019.

Objectiu de les subvencions
Aquests ajuts pretenen incidir en el manteniment, consolidació i millora de l’estat de
conservació d’elements que es consideren interessants tant des del punt de vista patrimonial
com paisatgístic.

Per a la consellera de Cultura i Patrimoni, Susana Labrador, “es cerca posar en valor el nostre
patrimoni així com potenciar l’aplicació de les tècniques tradicionals de l’illa a l’hora de
recuperar elements de notable interès com els murs de pedra seca”. Així mateix, aquestes
subvencions cerquen conscienciar la societat sobre el valor de recuperar l’aspecte original
d’uns elements patrimonials que fan que Formentera mantingui un caràcter singular.

Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), o a través de
l’oficina virtual (OVAC) www.consellinsulardeformentera.com . Els interessats a optar a
aquestes subvencions tenen de termini fins el proper dimarts 15 de maig.

Podeu trobar tota la informació de les ajudes al següent enllaç: http://bit.ly/2GyBhkE

Millores de patrimoni a la Mola
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Amb el mateix objectiu de conservació i millora d'aquest patrimoni que fa que el paisatge de
l'illa sigui tan especial, el Consell de Formentera està executant aquest dies la reforma i
rehabilitació dels murs de pedra seca que donen accés a la plaça de l’església del Pilar de la
Mola.
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