Il GAL Valle del Crocchio incontra il GAL Cesky Raj
Si è svolto nei giorni scorsi presso la sala conferenze del GAL Valle del Crocchio un
importante incontro tra I'ente locale ed i rappresentanti del GAL "Cesky-- Raj" della città di
Sobotka, Repubblica Ceca.
Un incontro, quello in questione, finalizzato aI raggiungimento di una collaborazione che
possa condurre avvalendosi delIo scambio di conoscenze specifiche ad una tanto desiderata
valorizzazione del territorio, che ha visto i rispettivi presidenti e collaboratori dialogare,
servendosi anche del supporto di interprete, e confrontarsi in maniera a dir poco costruttiva.
Un progetto
duplice composto da una parte immateriale, fatta Cioe di scambi formativi e teorici ed una
parte materiale che vedrà gli enti collaborare a livello pratico sul campo con la realizzazione
di stage, fiere e lavori guidati. Tra gli obiettivi che gli enti sperano di concretizzare, stabilendo
al più presto un protocollo d'intesa, anche la realizzazione di un Geo-parco che possa, perchè
no, magari un giorno divenire patrimonio Unesco. "Ho accettato immediatamente la
proposta di questo incontro - ha affermato il presidente Colosimo - perché da anni osservo il
percorso di crescita costante e soddisfacente che I'ente oggi ospite è riuscito a compiere
awalendosi soprattutto - ha sottolineato - dell'impegno umano ingrediente fondamentale Tecnici, politici e singoli cittadini contribuiscono costantemente e quotidianamente alla
tutela ed alla conservazione e valorizzazione delle proprie bellezze coscienti deI fatto che esse
siano proprietà del singolo non meno di quanto Io sia la propria dimora. La nostra terra vanta
potenzialità che nemmeno immaginiamo.
Queste le parole di Colosimo che non ha voluto citare non solo il patrimonio culturale
paesaggistico e archeologico, ma anche guello geologico presente nel vicino paese di
Belcastro meta di numerosi studiosi di geologia provenienti da tutto il mondo. Sono molto
fiducioso - ha dichiarato il presidente ospite - perché scorgo in ogni angolo di questo
circondario tesori nascosti che con un po' d'impegno possono essere mostrati al mondo in tutto
il loro splendore, le cascate ad esempio cosi come i canyon e tanto altro ancora, ma per fare
ciò bisogna non solo puntare alla riqualificazione ma soprattutto all'informazione ed ad un
netto miglioramento delle vie di comunicazione come sentieri e strade che presentano oggi un
livello appena sufficiente.
Un vero e proprio progetto pilota di realizzare entro I'anno 2012 assieme al GAL Ceco.
GAL Valle del Crocchio spolupracuje s MAS Český Ráj

V minulých dnech se konalo v konferenčním sále GAL Valle del Crocchio důležité setkání
mezi zástupci místních a MAS "Český ráj" se sídlem ve městě Sobotka, Česká republika.
Předmětem setkání je dosažení partnerství, které mohou využít obě strany pro výměnu
konkrétních poznatků k mnohému požadovanému zlepšení území, které vidí jejich předsedové
a o kterých mluvili jejich spolupracovníci, s použitím tlumočníka, a porovnat konstruktivním
způsobem, přinejmenším. Projekt se skládá ze dvou částí jednak z vyrobených informačních
panelů a jednak z osobních kontaktů. To znamená vzdělávací výměnné pobyty, teoretický
materiál a spolupráce některých institucí, na praktické úrovni v terénu s realizací stáží, ukázky
výrobků a prohlídky s průvodcem. Jedním z cílů je, jak instituce doufají, je realizace Geoparku Vall del Crocchio. To se může, proč ne, možná jednoho dne stát se součástí Unesco.
"Přijal jsem okamžitě návrh na toto setkání“ - řekl prezident Colosimo - protože několik let
pozoruji cestu stabilního růstu a příznivého vývoje u našich hostů, kteří dnes jsou schopni

využívat především - řekl - základní složky lidské činnosti – technické i politické a jednotliví
občané denně přispívají k ochraně a zachování a posílení povědomí o kráse majetku
jednotlivců i svého kraje.
„Naše země má potenciál, který si nelze ani představit. Tato slova Colosimo, který si přál
uvést nejen hodnoty kulturní krajiny a archeologického dědictví, ale také geologie v blízkém
městě Belcastro, které zná mnoho geologů z celého světa. Jsem si velmi jistý - řekl prezident
hostitelského GAL - protože vidím v každém koutě tohoto okresu skryté poklady, že jsme
schopni ukázat nejen kraj v celé své kráse – vodopády, kaňony a mnohem více, ale dělat to,
co je nezbytné: nejen podávat informace, ale také poukázat na přestavbu a výrazné zvýšení
sítě cest a silnic, které nyní nejsou na právě dostatečné úrovni. Skutečné pilotní projekty
začneme realizovat spolu s českým MAS do roku 2012.

