
Спечия (Италия)

Спечия се намира в Южна Италия, провинция Лече, Регион Пулия, в сърцето на нос
Санта Мария ди Лука, който е граничната точка отделяща Йонийско от Адриатическо море.
Това е местност с богата природна и културна стойност и важен център на
селскостопанската икономика в региона. Спечия е считан за един от най-прекрасните
малките градове в Италия. Името му произлиза от "specchie", което означава, купища сухи

камъни, които по същество са използвани
за целите на отбраната. През
Средновековието селището се нарича
Specla де Amygdalis, след това името е
променено в Specchia Mendolia до миналия
век, Mendolia отнасящи се до бадеми
(mandorle), чието дърво е много често
срещано тук, и се появява също в палто на
града на оръжие. Произходът на Specchia
изглежда да датират от IX век, когато някои
селяни и овчари са решили да се защитават

сами от врага (сарацините) чрез преместване на този хълм, стратегическа позиция за по-
лесен отбрана, поради наличието на много пещери и карстови почвата.

На територията на град се намира замъкът Протонобилисимо, датиращ от 15 век,
както и обществено достъпен Център за напреднали дигитални услуги. Характерното за
общината е, че от фасадите на сградите са премахнати всички телефонни и електрически
кабели, както и че пътната настилка от 19 век е била възстановена.

Възстановени са и стари подземни мелници за добиване на олио (някога пещерите в
местността са служели за добиване на зехтин) и магазинът за тютюн в село Кардилиано.
Старият замък Протонобилисимо съхранява местната мултимедийна библиотека и
мултифункционален филмов архив на Европейското Средиземноморие.

Традиционните фермерски дейности са трансформирани
в сектор за производство на билки, съставляващ много важна
част от икономиката на Спечия, тъй като след тяхното събиране
и обработка те се лансират в специализирани магазини.
Пример за устойчиво развитие е усилието на новият
Туристически център, който функционира като еко-селище и
използва алтернативни източници на енергия, като вятърна и
слънчева енергия. Община Спечия е възстановила също така
голяма част от типичните за региона гозби. В областта на
културата, общинската администрация е възстановила бившия
францискански черен манастир, датиращ от 15 век.

За повече информация:
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/themes-
destinations/countries/italy/specchia/index_en.htm
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