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Pe urmele turistilor si hotelierilor

Cel mai inalt castel de nisip se muta in... Bulgaria
Simona POPA

Initiativa demarata pe 20 aprilie, avind drept tinta doborirea recordului Guinness pentru cel mai inalt
castel de nisip a ajuns intr-un punct critic din cauza lipsei sponsorilor si a voluntarilor si, nu in ultimul
rind, din cauza termenelor limita impuse de operatorul de plaja Romned, care a inchiriat Plaja
Modern. &#8220;Am intimpinat foarte multe probleme. Voluntarii au lipsit si a trebuit sa ridicam
castelul cu patru oameni, iar sponsori nu prea am avut pentru ca traim in Romania si nimeni nu vrea
sa dea bani pentru ceva care ar putea sa cada. Nimeni nu a avut incredere ca acest castel va sta in
picioare... dar uite ca sta&#8220;, a declarat Iani Cristian Papadopol, unul dintre initiatorii
proiectului. Dezamagiti de faptul ca foarte putini oameni si-au aratat sustinerea fata de un proiect
care ar putea deveni un punct de interes turistic major, cei doi initiatori, Claudiu Giorson Belecciu si
Iani Cristian Papadopol, au declarat ca vor incerca sa doboare recordul Guinness in alta parte.
&#8220;Vom stabili recordul anul viitor, la Varna, unde ne-au fost promise cazarea, masa si sprijinul
voluntarilor. Nu stim daca va fi o piramida dar, cu siguranta, constructia va depasi inaltimea de 9,90
metri, pentru ca sa depasim recordul stabilit de curind in SUA. Acum am ajuns cu constructia la 7
metri inaltime si 10 metri la baza, deci ne mai trebuia doar 2,9 metri pentru a intra in Cartea
Recordurilor. Puteam sa ajungem acolo daca nu eram impinsi in permanenta de la spate de catre
operatorul de plaja, care ne-a fixat nu stiu cite termene limita pentru a termina lucrarea&#8220;, a
declarat Belecciu. 

Contactat telefonic, reprezentantul Romned, Sorin Greavu, ne-a declarat ca initiatorii acestui proiect
nu fac nimic concret. &#8220;Le-am dat zece termene limita si nu au facut nimic. Eu nu le darim
constructia, astept sa vad cind termina, dar sint sigur ca nu vor termina niciodata. Nici peste o
saptamina, nici peste doua si nici peste trei saptamini nu vor face nimic&#8220;, a declarat Greavu,
care a adaugat ca este nevoit sa stringa in fiecare zi gunoiul dupa cei care construiesc castelul.
&#8220;Domnul Greavu a crezut ca facem suruburi care se fac 10 pe ora si nu arta. Este greu sa
lucrezi cind cineva iti da un termen. In plus, nu se poate lucra atunci cind stii ca a doua zi vine
cineva sa iti darime munca cu vola. Operatorului de plaja probabil ca nu i-a placut modelul, desi
oamenii vin si fac fotografii. Noi nu ne plictisim sa pazim edificiul si s-ar putea sa mai facem si ceva
linga el...avem noi o idee de week-end. Daca lumea construieste beach-baruri in mijlocul sezonului
pe plaja fara autorizatie, ne facem si noi unul mai mic din nisip. Il facem noaptea, fara se ne vada
<<sefu'>>&#8220;, a spus Belecciu. 

&#8220;Cel mai mare castel de nisip ridicat manual in Europa", pe plaja Modern 

	Chiar daca nu au reusit sa isi duca initiativa la bun sfirsit, cei trei mai reusesc sa vada si partea
buna a incercarii. &#8220;Desi castelul ridicat pe Plaja Modern nu a reusit sa intre in Guinness
Book, este cel mai mare castel de nisip ridicat manual in Europa, deci este o realizare in ciuda
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tuturor impedimentelor&#8220;, a adaugat Claudiu Giorson Belecciu. &#8220;Partea buna a acestei
incercari este ca s-a creat un precedent si ca initiatorii proiectului pun bazele unei asociatii de profil:
Asociatia Artistilor in Materiale Neconventionale, care va milita pentru arta neconventionala
(sclupturi in nisip, zapada, gheata etc.) si pentru organizarea unor tabere de creatie de profil. Ne
pare rau ca la nivelul comunitatii constantene nu s-a inteles importanta realizarii acestui edificiu.
Ceea ce am vrut noi a fost sa cream un punct de interes pentru orasul Constanta. Daca s-ar fi
doborit recordul, am fi reusit sa cream un capital de imagine imens pentru acest oras. La inceputul
tentativei noastre au fost difuzate imagini pe CNN si pe Euronews si sint sigur ca, daca am fi dus la
bun sfirsit initiativa, mediatizarea evenimentului ar fi fost mult mai mare. Toata lumea ar fi aflat de
Constanta si ca aici exista niste oameni care au reusit sa sparga o bariera&#8220;, a declarat
Cosmin Birzan, unul dintre partenerii proiectului.
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