
 

Benvolguts amics:  

Com molts sabeu aquest any se celebrarà a Ciutadella de Menorca, el XVIè 

congrés internacional sobre la Pedra en Sec, CIPS-18, segons la voluntat 

expressada per l'assemblea general de l'S.P.S., celebrada durant XVè congrés 

CIPS-16, en Cefalònia (Grècia), al setembre 2016. La "Societat Històric 

Arqueològica Martí i Bella" (SHAMB)., a qui es va encomanar la tasca 

d'organitzar el congrés, els dies 26, 27 i 28 d'octubre del 2018, juntament amb 

la Sociedad Internacional sobre la Piedra en Seco (S.P.S), tenim la satisfacció i 

l'honor de comunicar-vos que portem diversos mesos preparant amb il·lusió 

l'organització d'aquest esdeveniment tan important per a la nostra illa i per a la 

nostra ciutat. La importància d'aquest congrés internacional és evident, ja que 

estarà exclusivament consagrat a l'estudi d'una tècnica constructiva present en 

àmplies zones del planeta, amb la utilització exclusiva de pedres com a 

material constructiu i la tècnica que, en el cas de Menorca, ens condueix a les 

construccions talaiòtiques.  

Tot i el buit històric i científic en l'estudi d'aquesta arquitectura, abans del segle 

XVIII totes les evidències condueixen a creure que aquest tipus de 

construccions s'aixecaven ja a l'edat mitjana, i fins i tot abans, entroncant així 

amb la "cultura talaiòtica" present en tota l'illa.  

Tampoc podem menysprear la importància d'aquesta "cultura de la pedra" a la 

configuració d'un paisatge que el ministeri de cultura d'Espanya ha inscrit en la 

publicació de "100 paisajes culturales de España ". Aquests i tants altres 

aspectes sobre la pedra en sec, es desenvoluparan, al congrés CIPS-18.  

Obriu els enllaços:  

www.pierreseche-international.org i  

www.shamartibella.es 

Finalment, la setmana anterior al congrés, els dies 22, 23, 24 i 25 d'octubre, 

tindrà lloc, com a experiència pilot, un taller de restauració d'una "barraca" en 

Es Pinaret, amb l'objectiu de reunir a professionals de l'art de construir amb 

pedra seca de diverses nacionalitats. Pretenem amb això crear un "pool" 

d'intercanvi sobre la tècnica al voltant de la restauració d'una obra particular.  

A ciutadella, a 25 de febrer de 2018. 
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Salutacions cordials. 

Agustín Petschen  

 

apzmenorca@gmail.com 

 

../../../../../Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/apzmenorca@gmail.com

