Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de suport a la candidatura
de la cantera de marbre de Macael, per a ser declarada patrimoni immaterial de la
humanitat per l’UNESCO

Atesa la iniciativa de la Cantera de marbre de Macael i de l’Ajuntament de Macael de
presentar la candidatura de la Cantera de marbre com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat
de la UNESCO.

Atès que el municipi de Macael i d’Esplugues de Llobregat estan agermanats des de l’any 1989
i que des de l’any en que es va fer l’agermanament s’han realitzat diferents intercanvis entre
els dos municipis, entre els que podem destacar la relació artística, tant per part del nostre
museu Can Tinturé - La Rajoleta, com per part de la Cantera de marbre de Macael i les
associacions i entitats del municipi vinculades a tot aquest treball amb el marbre.

Atès que per part del municipi agermanat, provenint de la cantera de Macael, s’han fet
aportacions a grans obres arquitectòniques de l’estat com El Escorial, el Palau Reial de Madrid
o l’Alhambra de Granada. Però també aquí a Esplugues podem comptar amb aportacions de la
cantera a diferents monuments i espais com la Plaça Macael i el bust de marbre del Parc de la
Solidaritat tocant Av. Ciutat de l’Hospitalet.

Atesa la importància que té el patrimoni cultural immaterial per poder protegir i mantenir la
cultura i la diversitat de la creativitat i l’art de la humanitat.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat adopta els següents:

ACORDS

Primer.- Donar suport a la candidatura de la Cantera de marbre de Macael per a ser Patrimoni
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

Segon.- Fer difusió a través dels mitjans de comunicació municipals, de l’enllaç a través del
qual els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, puguin donar suport a la candidatura a títol
individual

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Macael, a la Junta de Andalucía i al
Ministerio de Cultura y Deportes.

