Visita a la casa de sa Senieta, futura seu central del Museu de Formentera
dimecres, 4 d'abril de 2018 15:16

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la vicepresidenta i consellera de
Turisme del Govern de les Illes Balears, Bel Busquets, així com la consellera de Cultura del
Govern, Fanny Tur, la consellera insular de Cultura i Patrimoni, Susana Labrador, i la
consellera insular de Turisme i Territori, Alejandra Ferrer, han fet avui matí una visita a la casa
de sa Senieta, futura seu central del Museu de Formentera.

Sa Senieta
El passat 19 de desembre es feia efectiva la compra de sa Senieta per part del Consell de
Formentera, que pagava un import de 2,5 milions d’euros a la propietat. D’aquests, 1 milió és
finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible, i mig milió més, amb fons de la
conselleria de Cultura del Govern balear. El Consell de Formentera n’ha aportat el milió restant.

La vicepresidenta Bel Busquets ha volgut destacar la compra d’aquesta propietat gràcies, en
part, als ingressos generats per l’Impost de Turisme Sostenible; “hem pogut generar l’adquisició
d’aquest bé patrimonial i cultural per a habilitar-lo com a futura seu central del Museu de
Formentera i donar visualització, així, als beneficis que suposa aquest impost per a les Illes i en
concret per a Formentera”.

El president del Consell, Jaume Ferrer, ha recalcat la cooperació entre administracions per a
poder adquirir sa Senieta. “Gràcies a la col·laboració entre el Consell i les conselleries de
Turisme i Cultura del Govern, hem pogut fer front a la compra d’aquest habitatge i començar a
fer realitat una llarga reivindicació de l’illa de Formentera”.

Així mateix, la consellera de Cultura del Govern, Fanny Tur, ha recordat que hi ha una altra
partida de mig milió d’euros que permetrà desenvolupar el projecte d’adequació d’aquest futur
equipament museístic.

Cal recordar que sa Senieta és l'únic immoble de Formentera declarat com a bé catalogat
d'acord amb el previst a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears, fet que ja posa de manifest els seus valors des del punt de vista del patrimoni cultural
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insular.

A més de sa Senieta, que albergarà la col·lecció permanent i els serveis públics generals, la
futura xarxa museística de Formentera comptarà amb dos espais més; d’una banda, La casa
de Can Ramon
, que es dedicarà a l’exhibició de la col·lecció etnogràfica del Museu de Formentera, i de l’altra,
l’actual solar al costat del Fossar Vell
, espai que es destinarà a arxiu i biblioteca especialitzada, sala de conferències i exposicions,
espai de dipòsit i reserves, a més de laboratori d’investigació.

D’aquesta manera es crearà un circuit museístic que reunirà totes les característiques exigides
a la Llei de Museus de les Illes Balears i que oferirà un servei de qualitat tant a la població local
com al turisme.
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