პროექტი (EuSAVE)ფარგლებში ჩატრდა მე-6 საერთაშორისო ღონისძიება კონჩელო დე
ვიმიანცოში, ესპანეთში
2022 წლის 28 ივნისიდან 1 ივლისამდე პროექტის (EuSAVE) პარტნიორებმა მე-6
საერთაშორისო ღონისძიება გამართეს კონჩელო დე ვიმიანცოში, ესპანეთში. შეხვედრა ამ
უკანასკნელის ორგანიზებით გაიმართა, რომელიც ასევე არის პროექტის ლიდერი.
შეხვედრის თემა იყო ’’ევროკავშირის ჭკვიანი და მდგრადი ისტორიული
სოფლების ახალი და ინოვაციური განვითარების სტრატეგიების შემუშავება“.
პროექტის პარტნიორები არიან იტალიიდან, ხორვატიიდან, პორტუგალიიდან,
ჩრდილოეთ მაკედონიიდან.
• Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, იტალია
• Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla, ხორვატია
• Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, პორტუგალია
• მუნიციპალიტეტი ბეროვო, ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა
• დაგდას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ლატვია
• ბოლიაროვოს მუნიციპალიტეტი, ბულგარეთი.
პირველ დღეს პარტნიორები მიიწვიეს მისასალმებელ ვახშამზე, რომელსაც ასევე
შეუერთდა კონჩელო დე ვიმიანცოს მერი მონიკა როდრიგეს ორდონეზი.
მეორე დღის დილა, 2022 წლის 29 ივნისი, მიეძღვნა მე-6 ტრანსნაციონალურ
საკოორდინაციო შეხვედრას, რომელიც გაიმართა ვიმიანცოს კულტურის სახლში.
დღის მეორე ნახევარში ჯგუფმა მოინახულა ’’სიკვდილის სანაპიროს’’ კულტურული და
ბუნებრივი მემკვიდრეობა, ეწვია ცერეიხოს წმინდა ჯეიმის ეკლესიას, O Mosquetín-ს
დასახლებას, სადაც მიმდინარეობდა ქსოვილის დამზადების პროცესი, ასევე სანაპირო
ქალაქებს ფისტერას და მუხიას. ლანჩს თან ახლდა ცნობილი გალიციელი მომღერლის
ინმა მაკიასის მუსიკალური შესრულება. ასოციაცია Partido de Corcubión, რომელიც
შედგება არგენტინაში მცხოვრები გალიელი ემიგრანტებისგან, საერთაშორისო
ღონისძიების დროს იყო ჩართული გარკვეულ აქტივობებში.
ახალი და ინოვაციური ერთობლივი განვითარების სტრატეგიების შემუშავება
ევროკავშირის ჭკვიანი და მდგრადი ისტორიული
სოფლებისთვის" გახლდათ პროექტის ’’EuSAVE’’ შეხვედრის მთავარი თემა , რომელიც
კონჩელო დე ვიმიანცოში გაიმართა
30 ივნისს ზოგიერთმა პარტნიორმა დილით ვიმიანცოს სოფლის ბაზარში გაისეირნა.
სეირნობის შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში კულტურის სახლში გაიმართა

ტრანსნაციონალური საინფორმაციო დღე. ვიმიანცოს მერმა, მონიკა როდრიგეს
ორდონეზმა, ოფიციალურად გახსნა შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვებით, რასაც
მოჰყვება თითოეული პარტნიორი ქვეყნის მიერ პრეზენტაციები პროექტის შესახებ, მისი
შედეგები, ვირტუალური მარშრუტი თითოეულ ტერიტორიაზე და მიღებული
გაკვეთილები.
ადგილობრივი
დემოკრატიის
სააგენტოების
ასოციაციის
სახელით, ალესია მარძოტომ და ინგრიდ ნაზარენუსმა წარადგინეს პრეზენტაცია
ასოციაციის როლის შესახებ ზემოთაღნიშნულ (#EuSAVE) პროექტში.
ტრანსნაციონალური საინფორმაციო დღე გაგრძელდა ვიმიანცოს კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ პრეზენტაციით, რომელიც წარადგინა კულტურის
მემკვიდრეობის სპეციალისტმა მანუელ რაიას სანტოსმა. ვიმიანცოს ციხესიმაგრეში შუა
საუკუნეების ბანკეტისა და ასოციაცია Partido de Corcubión- ის სპონტანური მუსიკალური
წარმოდგენის შემდეგ, საინფორმაციო დღე გაგრძელდა ჟურნალისტისა და ისტორიკოსის
ანტონ პომბოს პრეზენტაციით ’’სენტ ჯეიმსის გზა გალიციაში და სიკვდილის
სანაპიროზე“.
პრეზენტაციები გაიმართა ასევე შემდეგ თემებზე: ’’ინიციატივები კულტურული
მემკვიდრეობის ღირებულების გაზრდის შესახებ სიკვდილის სანაპიროზე’’წარადგინა გალიციის ტურიზმის ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტმა, ეზუს პიკოლომ;
’’ტრადიციის მნიშვნელობა სოფლის ტურიზმში" - წარადგინა FEGATUR-ის პრეზიდენტმა
ფრანცისკო შაბიერ ალუმინა ქორენიმ;
’’ინიციატივები რიბეირა საკრაზე კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების
გაზრდის მიზნით"- წარადგინა რიბეირა საკრას ტურიზმის კონსორციუმის მენეჯერიმა,
ალექსანდრა სიერა სობრინომ.
საერთაშორისო შეხვედრის ბოლო დღეს, 2022 წლის 1 ივლისს, საუზმის დროს, პროექტის
პარტნიორებმა კარლოს გომესისგან შეიტყვეს მეტი ტიპიური გალიციური საკვების
"Pinchos Irmandiños" შესახებ. ამის შემდეგ, პარტნიორები კულტურის სახლში შეიკრიბნენ.
ბოლიაროვოს მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინა ’’ევროკავშირის ჭკვიანი და მდგრადი
ისტორიული სოფლების ერთობლივი სტრატეგიები“, რის შემდეგაც სესილია
მელედანდრიმ და სილვია პიკოლიმ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაციიდან ისაუბრეს თემაზე ’’ახალი მრავალწლიური ფინანსური ჩარჩო 2021-2027
და შემდგომი თაობის ევროკავშირი. მორგებული პროცესები სხვადასხვა
ხანგრძლივობით”.
ყავის შესვენების შემდეგ, ტრანსნაციონალურ სემინარს წინ უძღოდა ვიმიანცოს
მუნიციპალიტეტის პრეზენტაცია ’’პროექტის - #EuSAVE ქსელის მდგრადობისა და
ტრანსფერის გეგმის შესახებ“ და სამუშაო შეხვედრა ქსელის უწყვეტობის, მდგრადობის
იდეებისა და წინადადებების შესახებ. პროექტის საერთაშორისო ღონისძიება
დასრულდა გამოსამშვიდობებელი ვახშმით შესაბამისი დრესკოდითა და კონცერტით
სოფელ ვიმიანცოში.
***
დამატებითი ინფორმაცია პროექტის - #EuSAVE შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე,
ასევე სოციალურ ქსელებში:
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•
•

სტატია ქალაქ ვიმიანცოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე
პროექტის Facebook გვერდი
პროექტის შესახებ - Instagram

