Monti Nebrodi, sobota, 11.10.2008
Siciljanski Apenini so podaljšek Kalabrijskih Apeninov. OPboji so bili proglašeni za Narodni park prav
zato, da bi ohranili svojo naravno dediščino. Pokrajina se spreminja: od blagih vzpetin do strmih
kamnitih sten, ki se spuščajo v morje. V dolinah domujejo v svojih soteskah, izdolbljenih v davnini,
reke in potoki. Rastlinstvo se spreminja glede na višinsko razliko: obalni pas. Do 800 m nadmorske
višine je poraščen s hrasti, kostanji in grmičevjem mediteranske makije. Višje so bukovi gozdovi in 25
primerkov nebrodske smreke. V Piano Pomo so velikanska božja drevesca, tudi 14 m visoka s premerom
debla 4m, več kot 300 let stara.
Tudi živalstvo je tu posebno: posebni primerki ptičev (150 vrst), jelenjad, volkovi, ježevci, divje mačke,
lisice, kune. Posebej velja omeniti metulje.
Na tem območju je več parkov kot sta Nebrodi in Madonie .
Galati Mamertino- To je zgodovinska vasica. Ime je dobil po ljudstvu Mamertini, najstarejšem ljudstvu
otoka, ki je tu živelo. Poznajo se vplivi poznejših vladarjev (Grkov, Rimljanov, Arabcev…), saj je bilo
že takrat pomembno središče. Med vladavinami, ki so pustile v kraju večje sledove, je treba omeniti tisto
iz dobe Normanov »Camuglia in Ardonio« (1116), ki so ustvarili največje arhitekturne znamenitosti (kot
cerkev Sv. Mihaela. Povzpeli smo se na najvišjo točko (800m), kjer so ostanki gradu.

Najprej smo se ta dan ustavili na kmetiji Agriturismo Margherita, kjer smo že takoj poskusili njihove specijalitete.

Tokrat smo se kot "rumenčki" (oblekli smo majice sponzorja tega dne "Agriturismo Margherita") podali na pohod
proti Galati Mamertino.

Smo že prispeli.

Pokopališče:
Taka so na Siciliji.
Vsaka družina ima svojo kapelico, v
kateri imajo ob obletnicah družinske
maše.

Počitek potem še vzpon k ostankom gradu.

Ruševine, lep razgled, slikanje ...

.

Se že spuščamo proti kmetiji.

Na kmetiji.

Pred kosilom še žigosanje knjižic, slik...
Med kosilom je igral le mojster Mario.
Obloženih miz nismo slikali, da ne bi "cedili slin" ob pogledu na specijalitete.

Potem pa "karaoke" (Fiorello, ki se jih je spomnil, je bil tu doma): Franko je zapel Arrivederci Roma, Mirjam pa
Non ho l´eta per amarti.

Še zaključek s podaritvijo priznanj, spominkov ...
Na sliki od leve proti desni: podpredsednik (Rijavec Črtomir), zadolžena stike z javnostjo (Silič Mirjam)- oba
Triglav, predsednik odbora FIASP za Messino Avo Nino, predsednik Sarzina Franko -Triglav, predsednik odbora
FIASP za Piacenzo Rigolli Ermando, narodni svetnik FIASP-a Pagani Giovanni in vodička Raffaella.

Gostitelji s spominskimi darili (plaketa in zastavice Društva pohodniki Triglav
Nova Gorica)

Druga z leve v beli majici je Emilia Boselli
tehnični komisar FIASP-a.

Nino je bil zelo pozoren do
šoferjev. Zato sta se tudi Dimitrij
in Miro zahvalila za sodelovanje.

Armando in Nino sta dobila torti za rojstni dan.
Na sliki sta s soprogama Domenico in Raffaello.

NASVIDENJE SICILIJA, NASVIDENJE NINO

