Inici de la reforma de la plaça de l’Església de la Mola
dimecres, 22 de novembre de 2017 13:08

Ahir es va celebrar una reunió a les 19h a la Casa del Poble amb els veïns de la Mola per
informar sobre l'estat dels projectes que es duran endavant en aquesta zona en els pròxims
mesos. El president del Consell de Formentera, acompanyat de la resta de consellers de
l'equip de Govern varen explicar les obres de millora que es realitzaran a la plaça del poble,
així com l'estat del projecte de remodelació del Far de la Mola com a infraestructura per usos
culturals i les millores que es faran al carrer Àngela Ferrer.

El conseller d'Infraestructures, Rafael González, va explicar que avui dimecres comencen les
obres de reforma de la plaça de l'Església, "mantindrem la fisonomia actual però renovaran el
paviment, la il·luminació i les parets de pedra seca". El pressupost de l'obra és de 50.000 euros
i el termini d'execució és d'un mes.

Rafael González, també va explicar que a principi de 2018 esperen poder iniciar les obres de
millora en el carrer Àngela Ferrer, amb l'eliminació de les esteses aèries actuals i realització de
millores en el paviment. Aquestes obres es realitzaran amb personal propi del Consell i ajuda
externa, però encara no estan pressupostades perquè depenen del vistiplau de Gesa i
Telefònica, per poder soterrar les esteses.

Far de la Mola
Per part seva, la vicepresidenta i consellera de Cultura, Susana Labrador, va explicar el
projecte de rehabilitació del Far de la Mola. Les obres consistiran en la rehabilitació de la planta
baixa del far i també de la façana amb "l'objectiu de convertir-lo en un dels referents culturals
de l'illa", segons va declarar.

A la planta baixa es crearà un espai destinat a la creació d'un centre d'interpretació del far de la
Mola i dels fars de Formentera. També albergarà un altre espai de col·lecció museogràfica
sobre el patrimoni marítim de Formentera. I per últim es crearà un espai polivalent per actes de
diferent caràcter cultural, com ara exposicions, concerts, conferències, recitals o
representacions teatrals, entre d'altres. A la zona exterior, és a dir al pati d'entrada, també
s'habilitarà per poder acollir actes culturals i educatius a l'aire lliure. Per l'adequat funcionament
s'habilitarà una zona de recepció, uns lavabos i magatzems.
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En el pròxim ple que se celebrarà aquest divendres s'aprovarà l'encomana a l'empresa
encarregada de la rehabilitació per la quantitat de 765.549,64€. Aquestes obres començaran
entre el mes de desembre i tenen un termini d'execució de 9 mesos. Aquesta rehabilitació és
possible gràcies al conveni de cessió d'usos signat amb Autoritat Portuària de Balears.
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