
- Àrea d'accés principal

- Taulell:
Servirà de punt d’informació del centre.

- Exposició permanent:
Que acollirà un fons museogrà�c relacionat 
amb la mar, amb un espai destinat a les 
projeccions d'audiovisuals sobre el passat 
d'aquest immoble històric, i
una part on s'explicarà la història dels fars de 
Formentera.

- Espai polivalent:
Que acollirà exposicions temporals i actes 
culturals de petit format.

- Banys

- Despatx:
Per a tasques administratives i magatzem.

- Sala de maquinària:
D’ús exclusiu per al personal de l'Autoritat 
Portuària de Balears.

planta
BAIXA: planta

PIS:

Exterior:
- Zona de descans i jardí NOU ESPAI

CULTURAL
I EDUCATIU

- Llanterna:
D’accés exclusiu
per al personal de l'Autoritat
Portuària de Balears.
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L’objectiu principal de la remodelació del 
far ha set concentrar, en un mateix espai, 
un centre d’interpretació del mateix far de 
la Mola —i, per extensió, dels fars de 
Formentera—, una exposició permanent 
que tendrà com a temàtica principal la 
mar i les formes com els formenterers i 
formentereres s’hi han relacionat al llarg 
de la història, i, �nalment, un espai poliva-
lent que pugui servir per a la celebració 
d’actes de caire cultural, com ara exposi-
cions, concerts, conferències, recitals o 
representacions teatrals de petit format, 
entre d’altres.
La zona exterior també s’ha habilitat per 
poder-hi acollir actes culturals i educatius 
a l’aire lliure.

A � d’apropar el patrimoni cultural de l’illa 
a la ciutadania i fer-lo el màxim d’accessi-
ble, Autoritat Portuària de Balears, a 
demanda del Consell,  ha cedit l'immoble 
en favor del Consell Insular de Formen-
tera per tal de poder rehabilitar la planta 
baixa i destinar-la a espai públic amb �na- 
litats culturals i educatives.

El projecte ha consistit en l’adequació i 
rehabilitació de la planta baixa i també de 
la façana, respectant, en tot moment, el 
grau de protecció de l’immoble.
El formenterer Marc Marí ha set l’arqui-
tecte encarregat de l’obra.

El far de la Mola és un element immoble 
d’alt valor patrimonial, ja que és un dels 
pocs exemples d’arquitectura i tècnica 
civil de la segona meitat del segle XIX a 
Formentera.

Va ser projectat per l’enginyer Emili Pou i 
Bonet, redactor d’altres projectes de fars 
de les Pitiüses com el de l’illot des Porcs, 
el de sa Conillera o el des Botafoc, tots 
tres ubicats a l’illa d’Eivissa.

La seva construcció es va iniciar el 25 
d’agost de 1860, i el 30 de novembre de 
1861 va començar a funcionar o�cial-
ment, juntament, amb una plantilla de 
personal designada per fer-se’n càrrec.

El far va ser habitat �ns al 2001, i Javier 
Pérez de Arévalo en va ser l’últim faroner.  

Es tracta d’un element rellevant del patri-
moni cultural i paisatgístic de l’illa, del 
qual el Consell de Formentera garanteix la 
protecció i conservació.
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