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L'alcalde del Pla de1nana a Jordi 

Pujol el seu suport a Identira111a 
El Pla de Sta. Maria.• L'Ajunta

ment de la localitat del Pla de Santa 
Maria, en sessió plenària celebrada 
el passat dimecres dia 12, va acor
dar adreçar-se al president de la 
Generalitat de Catalunya per tal de 
demanar-li que doni el suport neces
sari perquè el projectat parc cultural 
ldentirama pugui construir-se a la 
vila planenca. 

La decisió de trametre aquest 
escrit a Jordi Pujol ha estat motivada 
per les dificultats que han sorgit pel 
que fa a la realització del parc temà
tic al Pla "de Santa Maria, que està 
patint un important alentiment en el 
seu procés d'instal.lació. 

En l'escrit, signat per Magí Fer
ré, alcalde planenc, s'assenyala 
també: "com a President que sou 

de la Nació Catalana, us dema
nem el vostre ajut l el vostre su
port en la 11.lusió de tot un poble. 
La il.lusió d'esdevenir un vehicle 
perquè el món conegui la riquesa 
cultural de la nostra Nació". 

· El projecte de construcció del
parc ldentirama al Pla de Saríta 
Maria es va donar a conèixer el mes 
d'abril de l'any passat i estava pre
vist que.la primera fase de les obres 
s'iniciés aquest mateix mes de se
tembre. 

La inversió aproximada que 
s'havia destinat per a la construcció 
del parc, que havia d'estar acabat 
completament l'any 2.000, era de 
5.000 milions de pessetes. 

El projecte cultural, endegat per 
l'associació Acció Escolar del Con-

grés de Cultura Catalana, ha vist 
perillar la seva instal.lació al Pla 
després dels incidents que es van 
produir durant la visita del president 
Pujol a l'empresaGalo/Ben de Valls, 
el mes de juny pasat a causa de la 
polèmica del pla de residus indus
trials, que van motivar que el consell 
d'administració d'ldentirama SA, 
societat creada per a la construcció 
del parc, manifestés que se sentia 
obstaculitzat "pel que fa a la Inten
ció de crear el seu parc cultural a 
l'àrea del Pla de Santa Maria". 

Els promotors d'ldentirama indi
caven, en relació als incidents: "la 
persistència d'aquestes actituds 
afecta greument la realització de 
la Iniciativa en aquesta àrea". 
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El retard en la construcció d'Identirama preocupa 
l'Ajuntament del Pla de Santa Maria


