Formentera recupera el Far de la Mola

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el president de l'APB, Joan Gual de
Torrella, han visitat avui migdia la finalització de les obres de remodelació del Far de la Mola. A
la trobada també els han acompanyat la consellera de Cultura, Susana Labrador, el conseller
de Presidència, Bartomeu Escandell, la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer i l’arquitecte
encarregat de l’obra Marc Marí.

El projecte ha consistit en la rehabilitació de la planta baixa del far i també de la façana per
adequar aquest element d’alt valor patrimonial a usos culturals, sempre mantenint i respectant
la seva protecció.

Jaume Ferrer ha agraït la presència del president d’APB i la bona relació que hi ha hagut entre
ambdues institucions, fet que va possibilitar la signatura del conveni de cessió d'usos perquè el
Consell de Formentera es fes càrrec de la gestió del far. El president del Consell ha explicat
que les obres de restauració i adequació del far de la Mola per a equipament públic cultural que
ha executat l’empresa Tragsa han tengut un cost de 796.549,64€.

Obertura al públic
A més, Jaume Ferrer ha anunciat que tots els caps de setmana de febrer, dissabtes i
diumenges, de 10.00 a 15.00h es faran jornades de portes obertes perquè tot el poble de
Formentera, així com els visitants que ho desitgin puguin visitar i veure la rehabilitació que s’ha
fet del Far de la Mola.

Per part seva, el president de l’APB ha explicat que des que se varen automatitzar les senyals
marítimes queden uns espais, que havien estat habitats pels faroners, desocupats, i dels
possibles usos a “Balears hem apostat per fer-ho d’ús cívic i general”. Així les coses, Gual de
Torrella ha destacat que la intervenció del Consell ha estat “excel·lent i compleix la funció
dinamitzadora”.

Equipament cultural
La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha declarat que el projecte museogràfic pel Far de
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la Mola ja està fet i ara falta la seva execució que estarà enllestida abans de la pròxima
temporada, i que té un preu de licitació de 136.300,60€.

Recordem que a la planta baixa del Far es crearà “un espai que acollirà un centre
d'interpretació del far de la Mola i dels fars de Formentera, que també tindrà informació sobre la
relació de Formentera amb la mar, la pesca i els moviments migratoris, així com material
audiovisual que expliqui la història marítima de l’illa”, segons ha declarat la consellera.

D’altra banda, s’ha creat un espai polivalent per actes de diferent caràcter cultural, com ara
exposicions, concerts, conferències, recitals o representacions teatrals de petit format, entre
d'altres. A la zona exterior, és a dir al pati d'entrada, també s'ha habilitat per poder acollir actes
culturals i educatius a l'aire lliure. Per l'adequat funcionament de la instal·lació s'ha fet una zona
de recepció, uns lavabos i magatzems.
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