
Specia (Italia)

Specia este amplasata in Italia de sud, provincia Lece, regiune Pulia, in inima capului Santa
Maria di Lucca care este un punct de granite care separa marea Ionica, de cea Adriatica.
Asta este o locatie cu valoare naturala si culturala bogata si un centru important al economiei
agricole in  regiune. Specia este consideerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase orasele din

Italia. Numele orasului provine din cuvantul
"specchie" care inseamna gramezi de pietre
uscate care sunt folosite in scopuri de aparare.
In Evul mediu localitatea este denumita Specla
де Amygdalis, dupa care acest nume este
schimbat in Specchia Mendolia pana in secolul
trecut, Mendolia insemnand migdale
(mandorle), acest copac fiind characteristic
zonei. Originea Specchia se pare ca este datata
in secolul IX cand unii dintre tarani si ciobani au
decis singuri sa se apere de inamicul (saratinii)
prin mutarea acestui deal, pozitie strategica

pentru aparare mai usoara din cauza existentei multimii de pesteri si solul respectiv.
Pe teritoriul orasului este amplasat castelul Protonobilisimo construit din secolului 15 si un
Centru comunal accesibil pentru servicii digitale performante. Caracteristic pentru oras este ca
fatadele cladirilor sunt indepartate toate cablurile telefonice si electrice la fel si drumurile din
secolul 19 a fost renovate.
Renovate sunt si morile vechi subterane pentru obtinerea de ulei
(unele din pesteri in au fost folosite pentru obtinerea uleiului de
masline) si magazinul de tutun in satul Kardiliano.
Castelul vechi Protonobilisimo pastreaza biblioteca de multimedia
locala si o arhiva multifunctionala de filmare din Marea
Mediterană Europeană.  Activitatile traditionale agricole sunt
transformate in sectorul de productiei de plante medicinale care
este o parte foarte importanta din economia Speciei pentru ca
dupa adunarea si prelucrarea  lor ele sunt lansate in magazine
specializate.
Expemplul de dezvoltare durabila este efortul noului Centru
Turistic care functioneaza ca o localitate eco si foloseste surse de
energie alternativa ca cea eoliana si solara. Municipiul Specia a
recuperat si o mare parte din bucataria traditionala specifica regiunii. In sfera culturii,
administratia publica a recuperat manastirea franciscană neagra veche, construita in secolul
15.
Pentru mai multe informatii:
http://www.initalytoday.com/apulia/specchia/index.htm
http://worldtravelnd.blogspot.com/2009/01/european-rural-tourism.html
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themesdestinations/
countries/italy/specchia/index_en.htm


