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Senyor,
L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de
Catalunya (AMCTAIC), com entitat fundada amb l’objectiu de promoure la valorització
del patrimoni industrial, vol manifestar el seu ple suport en la preservació dels elements
configuradors –expressats magníficament en la façana- de l’antiga fàbrica de maquinària i
d’automoció d’Antoni Bibiloni (1926) obra de l’arquitecte eclèctic Gasper Bennàssar i
Moner.
Des de sempre una de les nostres inquietuds principals ha estat la de col·laborar amb les
entitats germanes per treballar conjuntament, des del rigor en les nostres actuacions, en
aspectes de protecció i dinamització del patrimoni industrial, tot impulsant conjuntament
accions que facin viable la preservació dels elements referents en el passat industrial de
les nostres ciutats.
La nostra agrupació formada per professionals en diversos camps de la cultura i el
patrimoni -singularment en l’arquitectura, l’enginyeria i l’urbanisme- assabentada de la
voluntat de l’Ajuntament de Palma per demolir la totalitat del conjunt de Can Bibiloni, vol
manifestar-vos el màxim suport envers les accions que heu endegat per possibilitar la
preservació de les parts referents de l’edifici.
Alguns dels nostres membres coneixen de primera mà la importància d’aquesta
construcció, emmarcada en l’eixample de Palma, essent un dels darrers exemples del
patrimoni industrial que resten a la ciutat i, per tant creiem sincerament, en la necessitat
d’impulsar totes les mesures oportunes per dictaminar la viabilitat econòmica de portar a
terme l’operació prevista, compaginant la preservació de la façana patrimonial amb la
construcció dels habitatges previstos.
Finalment, des d’aquestes línies us facilitem el nostre suport i ens posem al vostre servei
per tal de col·laborar en tot el que calgui.
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