Implementarea unei strategii de adaptare la schimbările climatice și la riscul de inundaţii în
zonele urbane și rurale: realizările LIFE Beware
46 de luni de activităţi, 6 parteneri, 7 intervenţii concrete pentru implementarea Măsurilor Naturale de
Retenţie a Apei, 1 misiune: implementarea unei strategii de adaptare la schimbările climatice și riscul de
inundaţii în zonele urbane și rurale, prin implicarea activă a comunităţilor locale. Acesta este proiectul
Life Beware, ale cărui rezultate au fost prezentate în cadrul evenimentului final din 4 iunie la Santorso.
Pe parcursul întregii zile, participanţii au reușit să cunoască în profunzime realizările proiectului și să
reflecteze împreună asupra potenţialelor evoluţii și acţiuni viitoare care vor putea fi implementate în
continuare.
Dimineaţa, facilitatorul Life Beware Giulio Pesenti a susţinut evenimentul „Life Beware, e poi?” Atelier
[„Life Beware, then what?”] folosind metodologia Open Space Technology. Acesta din urmă este o
modalitate inovatoare de organizare a atelierelor și laboratoarelor, care alimentează pasiunea și interesul
participanţilor, permiţându-le să aleagă modalităţile de lucru pe care le consideră cele mai utile și
productive.
“Acum avem o mare responsabilitate: încurajarea altor actori instituţionali și teritorii pentru a-și asuma
ferm angajamentul faţă de rezilienţa ecologică și hidraulică, păstrând echilibrul delicat dintre om și
natură." (Franco Balzi - Primarul din Santorso)
Mai mult, după-amiaza târziu a avut loc conferinţa finală și masa rotundă intitulată: „Acqua, Resilienza e
Territorio. Attività e Risultati del Progetto LIFE BEWARE” [„Apă, rezilienţă și teritoriu. Activităţi și rezultate
ale proiectului LIFE BEWARE”]. În prima parte, reprezentanţii proiectului au împărtășit cele mai inovatoare
și interesante rezultate pentru zona AltoVicentino din punctul de vedere al organizaţiei lor. Totodată, în
cadrul celei de-a doua părţi, a avut loc prezentarea contribuţiei reprezentanţilor de la Ispra, ViAcqua,
Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua ONLUS și Anbi Veneto pentru o reflecţie comună asupra rezilienţei
ecologice a teritoriului nostru și a modului în care putem implica cel mai bine cetăţenii în aceste probleme.
Actorul Diego Dalla Via a moderat evenimentul și l-a animat cu spectacole scurte pe tema apei și
schimbărilor climatice în timpul pauzelor.
Consorţiul este cu adevărat mândru de realizările proiectului și, de asemenea, este bucuros că a împărtășit
cu atât de mulţi oameni cunoștinţe, bune practici și întrebări legate de aspectele schimbărilor climatice,
promovând un dialog activ și constructiv cu privire la criza provocărilor climatice.
Mulţumim încă o dată tuturor celor care au participat!
***
Evenimentul final a fost precedat de două zile de formare profesională, care au avut loc atât online, cât și în
persoană, în zilele de 31 mai și 1 iunie. Instruirea a vizat tehnicieni și profesioniști, concentrându-se pe
gestionarea apelor urbane și agricole în medii de prevenire a inundaţiilor și adaptarea terenurilor la schimbările
climatice. Această oportunitate a inclus și vizitele la faţa locului ale NWRM implementate. Creditele de formare
profesională au fost recunoscute oficial de către Asociaţia Veneto al geologilor și Asociaţia agronomilor și
silvicultorilor. Instruirea a fost condusă de Prof. Lucia Bortolini, Prof. Vincenzo D'agostino și Dr. Francesco Bettella

de la Departamentul TESAF al Universităţii din Padova, ING Paolo Ronco de Centro Rive, Dr. Roberto Fiorentin din
Veneto Agricoltura și ING. Laura di Prima de Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
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