#EuSAVE. 6-րդ միջազգային միջոցառում Կոնչելո դե Վիմյանցո քաղաքում, Իսպանիա
Հունիսի 28-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը #EuSAVE ծրագրի գործընկերներն
անցկացրել են 6-րդ միջազգային միջոցառումը Իսպանիայի Կոնչելո դե Վիմյանցո
քաղաքում։
Հանդիպման խորագիրն էր «ԵՄ խելացի և կայուն պատմական գյուղերի զարգացման նոր
և նորարարական ռազմավարությունների մշակում»: Ծրագիրը ներառում է
գործընկերներ
Իտալիայից,
Խորվաթիայից,
Պորտուգալիայից,
Հյուսիսային
Մակեդոնիայից, Լատվիայից և Բուլղարիայից.
• Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Իտալիա
• Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla, Խորվաթիա
• Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Պորտուգալիա
• Բերովոյի քաղաքապետարան, Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն
• Դաղդայի տեղական քաղաքապետարան, Լատվիա
• Բուլղարիայի Բոլյարովոյի քաղաքապետարան։
Առաջին օրը գործընկերները հրավիրվեցին ողջույնի ընթրիքի, որին միացավ նաև
Կոնչելլո դե Վիմյանցոյի քաղաքապետ Մոնիկա Ռոդրիգես Օրդոնեսը:
Երկրորդ օրվա՝ 2022 թվականի հունիսի 29-ի առավոտը նվիրված էր 6-րդ անդրազգային
համակարգման հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ Վիմյանցոյի մշակույթի տանը։
Կեսօրից հետո խումբն ընկղմվեց Մահվան ափի մշակութային և բնական ժառանգության
մեջ՝ այցելելով Սերեյքսոյի Սուրբ Հակոբոս եկեղեցին, O Mosquetín-ի լցվող ջրաղացները,
ինչպես նաև ափամերձ Ֆիստերրա և Մուկսիա քաղաքները: Բացօթյա լանչն ուղեկցվել է
հայտնի գալինացի երգչուհի Ինմա Մաքիասի երաժշտական կատարումով։ Partido de
Corcubión ասոցիացիան, որը բաղկացած է Արգենտինայում բնակվող գալինացի
ներգաղթյալներից, միացել է միջազգային միջոցառման ընթացքում որոշ
գործողությունների:
«ԵՄ խելացի և կայուն պատմական գյուղերի համար նոր և նորարարական համատեղ
զարգացման ռազմավարությունների մշակում» EuSAVE հանդիպման կենտրոնում
Կոնչելո դե Վիմյանզոյում

Հունիսի 30-ին որոշ գործընկերներ առավոտյան զբոսնում էին Վիմյանցոյի գյուղական
շուկայում, ապա կեսօրին մշակույթի տանը տեղի ունեցավ Անդրազգային տեղեկատվական
օրը միջոցառումը: Վիմյանցոյի քաղաքապետ Մոնիկա Ռոդրիգես Օրդոնեսը
պաշտոնապես ողջունեց ներկաներին, որին հաջորդեցին յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի
ծրագրի ներկայացումը՝ դրա արդյունքների, վիրտուալ երթուղով յուրաքանչյուր տարածքով և
քաղված դասերի միջոցով։ ALDA-ի անունից Ալեսիա Մարզոտտոն և Ինգրիդ
Նազարենուսը ներկայացրեցին ALDA-ի դերը #EuSAVE ծրագրում:
Անդրազգային տեղեկատվական օրը շարունակվեց Վիմյանցոյի մշակութային
ժառանգության վերաբերյալ շնորհանդեսով, որը կազմակերպել էր մշակութային
ժառանգության մասնագետ Մանուել Ռիաս Սանտոսը: Վիմյանցոյի ամրոցում
միջնադարյան խնջույքից և Partido de Corcubión ասոցիացիայի ինքնաբուխ երաժշտական
կատարումից հետո Անդրազգային տեղեկատվական օրը շարունակվեց լրագրող և
պատմաբան Անտոն Պոմբոյի՝«Սուրբ Հակոբոսի ճանապարհը Գալիցիայում և մահվան ափը»
ներկայացմամբ։
Գալիսական զբոսաշրջության կլաստերի փոխնախագահ Խեսուս Պիկալլոյն ներկայացրեց
«Մահվան ափին մշակութային ժառանգության արժեքի բարձրացմանն ուղղված
նախաձեռնությունները», FEGATUR-ի նախագահ Ֆրանցիսկո Խավիեր Ալումինյա Չորենը
հանդես եկավ «Ժառանգության կարևորությունը գյուղական զբոսաշրջության մեջ»
զեկույցով, և «Ռիբեյրա Սակրայի մշակութային ժառանգության արժեքի բարձրացմանն
ուղղված նախաձեռնությունները»՝ ներկայացվեց Ribeira Sacra տուրիստական կոնսորցիումի
ղեկավար Ալեքսանդրա Սեարա Սոբրինոյի կողմից:
Միջազգային հանդիպման վերջին օրը՝ 2022 թվականի հուլիսի 1-ին, թեմատիկ նախաճաշի
ընթացքում ծրագրի գործընկերներն ավելին են իմացել Գալիսիական տիպիկ մատնաֆուդ
«Pinchos Irmandiños»-ի մասին Կառլոս Գոմեսից: Դրանից հետո գործընկերները հանդիպել
են մշակույթի տանը։ Բոլյարովոյի քաղաքապետարանը ներկայացրել է «Համատեղ
ռազմավարություններ ԵՄ-ում խելացի և կայուն պատմական գյուղերի համար», որից հետո
ALDA-ից Սեսիլիա Մելեդանդրին և Սիլվիա Պիկկոլին խոսեցին «Նոր բազմամյա
ֆինանսական շրջանակ 2021-2027 թվականների և հաջորդ սերնդի ԵՄ-ի մասին:
Հարմարեցված գործընթացներ՝ տարբեր տևողությամբ»։
Սուրճի ընդմիջումից հետո Անդրազգային սեմինարը շարունակեց Վիմյանցոյի
քաղաքապետարանը՝ ներկայացնելով «#EuSAVE ցանցի կայունության և փոխանցման
ծրագիրը» և #EuSAVE ցանցի շարունակականության և կայունության վերաբերյալ
առաջարկների մասին սեմինարը: Ծրագրի միջազգային միջոցառումն ավարտվեց
տարազներով հրաժեշտի ընթրիքով և համերգով Վիմյանզո գյուղում:
***
#EuSAVE նախագծի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել կայքում, ինչպես
նաև նախագծի Facebook և Instagram էջերում.
• Հոդված Vimianzo էջում
• EuSAVE Ֆեյսբուքում
• EuSAVE Instagram-ում

