
Primera visita al Pla de la Comissió 
de Vegetació i Paisatge d'ldentirama 

La visita la realitzaren unes 40 persones encapçalades per Pere Vicenç i Josep Espart 

El Pla de Sta. Maria.- Dissabte 
passat dia 3 de febrer al matí, al Pla 
de Sta. Maria, unes 40 persones 
encapçalades per Pere Vicenç, 
president d'ldentirama; Josep Es
part Ticó, vice-president i conseller 
delegat d'ldentirama, i l'eminent 
botànic doctor Oriol de Bolcs, cap 
de la Comissió de Vegetació i Pai
satge d'ldentirama, i diversos cate
dràtics, doctors i entesos en botàni
ca es va realitzar la primera visita 
oficial d'aquesta Comissió de Vege
tació i Paisatge d'ldentirama consti
tuïda a Barcelona fa un parell de 
mesos. L'objectiu d'aquesta comis
sió és la de crear tota una zona de 

botànica al futur parc ldentirama i 
coordinar els ajardinaments de tota 
la zona, a la vegada que s'estudiarà 
tota la flora autòctona del país, a fi 
de preservar al màxim l'actual ve
getació i potenciar la que es trobi en 
una situació més precària de cara a 
una futura divulgació pedagògica 
de la flora en general. Els membres 
de la comissió, després de visitar i 
trepitjar els terrenys del futur parc 
ldentirama del Pla de Sta. Maria i de 
valorar les diferents zones, acom
panyats del batlle del Pla de Sta. 
Maria, Magí Ferré, es traslladaren a 
la Masia Bou, on degustaren la típi
ca calçotada. A la sobretaula se 

celebrà una reunió de treball en la 
qual es van definir les persones que 
encapçalarien les diferents subco
missions de treball. 

La comissió de botànica, per 
l'interès o bé urgència de les planta
cions que s'han d'efectuar, és la 
primera que s'ha constituït de cara 
al futur parc temàtic d'ldentirama. 
La pròxima comissió que està es
tructurant-se és la comissió històri
ca, presidida pel reconegut historia
dor pare Miquel Batllori, una de les 
poques persones que ha rebut la 
Medalla d'Or de la Generalitat de 
Catalunya. 


