Finalitza la restauració de les antenes del molí Vell de la Mola
dilluns, 18 de gener de 2021 15:17

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Patrimoni, informa que ha finalitzat la
restauració del conjunt d’antenes, antenals i planxades del molí Vell de la Mola, després d’una
feina que s’ha desenvolupat durant aproximadament dos mesos. S’espera que al llarg del dia
d’avui finalitzi la instal·lació del conjunt restaurat que es va iniciar la setmana passada.

Tant des de l’àrea de Patrimoni com des de la Fundació Illes Balears, es tenia constància que
dues de les sis antenes es trobaven en un estat de conservació dolent (arran del deteriorament
que aquestes peces de fusta de pi pateixen pel fet d’estar a la intempèrie i d’estar exposades a
la força mecànica del vent), i per aquest motiu es va plantejar la necessitat de dur a terme una
restauració a fons. Amb les primeres actuacions preparatòries, una d’aquestes antenes es va
partir i en va arrossegar altres dues, de manera que es va optar per desmuntar tot el conjunt
d’antenes, a fi de garantir la seguretat dels visitants i per poder fer una avaluació més acurada
de les actuacions de restauració.

Els treballs de restauració s’han desenvolupat de manera minuciosa, respectant en la mesura
del possible les tècniques i els materials característics de la maquinària original del molí. Per
això, com a exemple, s’ha hagut de buscar i seleccionar pins prims i ben rectes per poder
treure les antenes que s’han substituït.

Aquestes feines han estat dirigides per Francesc Torres ‘Moliner’ i Jaume Escandell, d’en
Ferrer, persones amb coneixements i experiència en actuacions similars, i que anteriorment
havien treballat juntament amb el darrer moliner, Joan Torres Mayans ‘Moliner’, en la
restauració d’altres molins de les Pitiüses.

Impuls a la protecció dels molins
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que aquesta feina de “restauració es
va considerar prioritària davant el dolent estat de conservació d’alguns elements” i ha recordat,
a més, la feina que s’està desenvolupant des del Consell per “poder garantir i complir la
protecció del molí Vell”. El passat mes de novembre de 2019 el ple del Consell va acordar la
incoació de l’expedient per declarar-lo Bé d’Interès Cultural (BIC) amb la categoria de
monument i en juliol de 2020 també es va aprovar l’ampliació de l’entorn de protecció del molí,
“una protecció més innovadora que s’adapta més a la realitat del terreny”. L’objectiu, segon ha
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assenyalat la consellera de Patrimoni, és aconseguir la declaració de BIC de tots els molins de
l’illa.

A més, l’any passat el Consell va signar un contracte d’arrendament amb la Fundació Illes
Balears, propietària del molí. D’aquesta manera, el Consell disposa del molí per gestionar
directament el seu règim d’obertura i de visites per un període de 6 anys.

El molí Vell de la Mola tornarà a obrir al públic aquest dissabte, amb el mateix horari d’hivern.
L’horari de visita fins al mes de maig serà de dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores. L’entrada
és gratuïta.
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