ADEU PER SEMPRE A CAN BIBILONI
Wednesday, 08 July 2015 10:39

There are no translations available.
ARCA NO DEIXARÀ DE RECRIMINAR LA PÈRDUA DE CAN BIBILONI

ARCA TÉ FOTOGRAFIES DE LA DESTRUCCIÓ DE CAN BIILONI DIA A DIA I PREST LES
PENJARÀ A LA SEVA WEB

Aquests dies s'està finalitzant la destrucció de Can Bibiloni. La fotografia que adjuntam, de
data d'avui, demostra que la destrucció està pràcticament acabada.

AIXÍ ES DESTRUEIX L’EMPREMTA DE LA NOSTRA HISTÒRIA.

Hem pogut veure com han destruït:
1. La façana industrial i els seus detalls ornamentals,
2. l'envigam de fusta típic d'arquitectura industrial,
3. l'enrajolat hidràulic en damero blanc i negre del que gaudia el pis construït expressament
per a l'ús industrial
4. i també la curiosa paret de marès en forma de semicercle que delimitava el cos de comerç
i habitatge dels hangars posteriors.

Més de vuit anys de lluita d'ARCA per salvar Can Bibiloni no han servit de res.

LA TRAMPA PRINCIPAL VA SER QUE DURANT TRES ANYS, L’EDIFICI ESTAVA
SALVAT.

La Comissió de Centre Històric per unanimitat i al menys en dues ocasions, havia ordenat la
catalogació de la seva façana. Es reconeixia que va ser una errada del PGOU que tenia
contemplada la seva protecció.
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Sense que l'edifici en els darrers anys hagués patit cap modificació, de sobte, alguns
membres de la Comissió de Centre Històric entre els quals el Col.legi d'Arquitectes i
l'arqueòloga municipal, adopten un canvi d'actitud i en un parell de mesos es consuma la seva
destrucció.

Lamentable i indignant perquè la pregunta és: si la façana de Can Bibiloni no merexia
salvar-se, hi haurà res digne de salvació?.

LLUM I TAQUÍGRAFS PER PODER RECRIMINAR LA DESTRUCCIÓ

ARCA, després de la destrucció de l'edifici d'Olis Batlle va decidir que si podia, qualsevol altre
destrucció tendria llum i taquígrafs:

És el que hem fet a Can Bibiloni. Prest penjarem les fotografies.
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