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El Parc de Pedra Tosca es el resultat del projecte Life que porta el mateix
nom i que va promoure i executar l’Ajuntament de Les Preses fa uns dotze
anys.
Mitjançant aquesta presentació es vol donar a conèixer la feina feta a partir
de l’execució del projecte, tant per part de l’Ajuntament de Les Preses com
de l’associació Pedra Tosca, que es va constituir l’any 2011.
Fins a finals del s. XX aquest espai va ser una terra de ningú, un abocador
incontrolat de restes de runes, deixalles de tot tipus, saqueig de materials
per a la construcció, etc..
A partir de l’any 2000 l’Ajuntament de Les Preses va recuperar tot aquest
espai i tornar-lo al municipi en forma de Parc agrari. Es van identificar les
artigues i localitzar els seus propietaris, es va netejar de bardisses, es van
refer les parets de pedra seca, i es van recuperar cultius tradicionals: fajol,
colza, fenc, sègol, i herbes aromàtiques com el romaní, espígol, la sàlvia i la
menta. També es va fer un pou i el sistema de reg.
Es comenten les activitats programades durant l’execució del projecte i les
realitzades fins l’actualitat així com els coneixements assolits sobre la
viabilitat de l’espai que es va recuperar, les seves limitacions i l’interès
social que ha generat.
L’associació Pedra Tosca va néixer amb l’objectiu de preservar aquest espai
i de difondre el Patrimoni de “Pedra Seca”, així com la flora i la fauna
associades. Igualment potenciar les activitats pròpies dels paisatges de
pedra seca i estudiar la introducció de noves activitats agrícoles, ramaderes,
silvícoles i de lleure que s’hi puguin integrar sense perjudicar el patrimoni
existent.
Finalment el document valora les opcions de futur de l’espai en funció dels
coneixements adquirits tenint en compte la disponibilitat de personal
voluntari i de pressupost, i dóna especial rellevància a aquelles activitats
que poden aportar valor afegit tant de caire econòmic com social.

