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a pedra seca és un element constructiu utilitzat
amb diverses tècniques en moltes cultures i
també és present a pràcticament tot el territori català. Actualment té una necessitat
urgent de preservació i de reconeixement com a una part única encara visible de
la nostra història i, també, de millora i desenvolupament fins on sigui possible.
Aquestes necessitats encara són poc valorades per la població en general. Potser
per falta d’informació o, simplement, per la tendència general d’utilització o
possessió del territori per interessos propis, encara que sigui a costa de la seva
destrucció o modificació.
L’Associació Pedra Tosca, constituïda a partir de l’experiència del treball i
la presència de pràcticament tots els seus membres en diverses activitats al Parc
de Pedra Tosca de les Preses, estem convençuts que la pedra seca té possibilitats
de continuar essent utilitzada en determinades obres o àmbits, però també som
conscients de les limitacions del seu ús en el context actual. Per continuar
treballant-la correctament és necessari que, a més d’introduir criteris tècnics, no
es retardi la recuperació de les pràctiques de treball ancestrals de cada territori.
La millor manera d’avançar és treballant conjuntament totes les persones en un
desenvolupament interdisciplinari, en què entitats i administracions s’hi vulguin
implicar sense renunciar a les particularitats o interessos de cadascuna de les
parts.
Amb aquest convenciment i a rel de l’organització de cursos de construcció
i estudi de la pedra seca al Parc de Pedra Tosca i de la participació en activitats
dutes a terme en diversos punts del territori català, vàrem demanar l’organització
de la “VII Trobada d’Estudi per la Preservació de la Pedra Seca als Països
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Catalans” a les Preses, promoguda per la Coordinadora d’Entitats de la Pedra
Seca de Catalunya, amb la coorganització de l’Ajuntament de les Preses i la
col·laboració important del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
l’Observatori del Paisatge de Catalunya, l’INS la Garrotxa i membres del
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, a fi de donar a conèixer les
particularitats de la pedra seca d’origen volcànic a tots els participants i obtenir,
per a la nostra formació i la de tots els ciutadans interessats, coneixements sobre
altres tipologies de pedra, sistemes de treball en altres indrets, el seu vocabulari
o bé les necessitats d’ordenació i conservació.
Donem les gràcies a tots els organismes i entitats que ho han fet possible i,
també, als membres del PEHOC per l’interès en fer aquesta publicació.
ASSOCIACIÓ PEDRA TOSCA

