#EuSAVE: Al 6-lea eveniment Internațional în Concello de Vimianzo, Spania
În perioada 28 iunie - 1 iulie 2022, partenerii proiectului #EuSAVE au organizat cel de-al 6-lea
eveniment internațional în Concello de Vimianzo, Spania. Întâlnirea a fost organizată de acesta din
urmă care este și liderul proiectului. Titlul întâlnirii a fost „Proiectarea unor noi strategii comune
de dezvoltare și inovatoare pentru satele istorice inteligente și durabile ale UE”. Proiectul include
parteneri din Italia, Croația, Portugalia, Macedonia de Nord, Letonia și Bulgaria:
• Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Italia
• Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla, Croatia
• Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Portugalia
• Municipalitatea Berovo, Republic Macedonia de Nord
• Municipalitatea locală Dagda, Letonia
• Municipalitatea Bolyarovo, Bulgaria.
În prima zi, partenerii au fost invitați la o cină de bun venit, la care s-a alăturat și Primarul
localității Concello de Vimianzo, Mónica Rodríguez Ordóñez.
În dimineața celei de-a doua zile, 29 iunie 2022, a fost dedicată celei de-a 6-a întâlniri
transnaționale de coordonare care a avut loc la Casa de Cultură din Vimianzo.
După-amiaza, grupul s-a cufundat în moștenirea culturală și naturală a Coastei Morții vizitând
biserica Sfântul Iacob din Cereixo, morile de textile din O Mosquetín, precum și orașele de coastă
Fisterra și Muxía. Prânzul în aer liber a fost însoțit de un spectacol muzical al cunoscutei cântărețe
galițiene Inma Macías. Asociația Partido de Corcubión, formată din imigranți galici care locuiesc în
Argentina, sa alăturat unora dintre activitățile din cadrul evenimentului internațional.
„Proiectarea unor noi strategii comune de dezvoltare și inovatoare pentru satele istorice
inteligente și durabile ale UE” în centrul întâlnirii EuSAVE din Concello de Vimianzo
Pe 30 iunie, unii parteneri s-au plimbat prin piața satului Vimianzo dimineața. Ulterior Ziua
Transnațională a Informațiilor a avut loc în Casa de Cultură pe parcursul întregii după-amiezi.
Primarul de Vimianzo Mónica Rodríguez Ordóñez a început oficial cu cuvinte de bun venit urmate
de prezentări ale fiecărei țări partenere despre proiect, rezultatele sale, un itinerar virtual prin
fiecare teritoriu și lecții învățate. În numele ALDA, Alessia Marzotto și Ingrid Nazarenus au
susținut o prezentare despre rolul ALDA în proiectul #EuSAVE.
Ziua Transnațională de Informare a continuat cu o prezentare despre patrimoniul cultural al
Vimianzo, susținută de specialistul în patrimoniu cultural Manuel Rias Santos. După un banchet
medieval în Castelul Vimianzo și o interpretare muzicală spontană din partea asociației Partido de
Corcubión, Ziua Transnațională de Informare a continuat cu o prezentare despre „Calea Sfântului
James în Galicia și Coasta Morții” de către jurnalistul și istoricul Antón Pombo.

În continuare, au avut loc prezentări suplimentare despre „Inițiativele de îmbunătățire a valorii
patrimoniului cultural pe Coasta Morții” de către vicepreședintele clusterului de turism galician
Jesús Picallo, „Importanța patrimoniului în turismul rural” de către președintele FEGATUR
Francisco Xabier Alumíña Chorén și „Inițiativele de îmbunătățire a valorii patrimoniului cultural pe
Ribeira Sacra“ de către managerul consorțiului de turism Ribeira Sacra Alexandra Seara Sobrino.
În timpul micului dejun tematic din ultima zi a întâlnirii internaționale - 1 iulie 2022, partenerii
proiectului au aflat mai multe despre mâncarea tipică din Galicia „Pinchos Irmandiños” de la
Carlos Gómez. După aceea, partenerii s-au întâlnit în casa de cultură. Municipiul Bolyarovo a
prezentat „Strategii comune pentru sate istorice inteligente și durabile din UE”, după care Cecilia
Meledandri și Silvia Piccoli de la ALDA au vorbit despre „Noul cadru financiar multianual 20212027 și următoarea generație UE. Procese personalizate cu durată diferită”.
După o pauză de cafea, Atelierul Transnațional a continuat cu o prezentare a Municipiului
Vimianzo despre „Planul de durabilitate și transfer al rețelei #EuSAVE” și un atelier despre
propuneri pentru continuitatea și sustenabilitatea rețelei #EuSAVE. Evenimentul internațional al
proiectului s-a încheiat cu o cină de adio cu costume și un concert în satul Vimianzo.
***
Mai multe informații despre proiectul #EuSAVE pot fi găsite pe site-ul web, precum și pe paginile
de Facebook și Instagram ale proiectului:
• Articol pe pagina Vimianzo
• EuSAVE pe Facebook
• EuSAVE pe Instagram

