Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig z dne, 11. 3. 2015
in na predlog župana občine Ig, Janeza Cimpermana
naziv ČASTNI OBČAN občine Ig prejme

JAVIER CÁCERES ESPEJO
Javier Cáceres Espejo se je rodil leta 1960 v Sevilli. Na Univerzi v Sevilji je končal študij
medicine in zaključil specializacijo za pediatra ter opravil doktorski študij. Od leta 1991 je
pediater v različnih medicinskih ustanovah Univerzitetne klinike v Sevilji, trenutno pa
zaposlen v Hospital Centro de Candelaria Sevilja. Je tudi predsednik veslaškega kluba Sevilja
in predsednik društva slovensko-andaluzijskega prijateljstva z imenom ElSolvenia.
Prvi stiki s Slovenijo segajo v leto 2002, ko se je spoznal s slovenskim raziskovalcem, Ižancem
Blažem Golobom in njegovo družino, ko je bil le-ta na delu v Sevilji. Dve leti kasneje je prvič
obiskal Slovenijo in občino Ig. Kot svetovni popotnik, ki je prepotoval veliko sveta, se je prvič
seznanil z lepotami Iga in njegove okolice in bil izjemno navdušen.
Septembra 2006 je skupaj s prijatelji iz Slovenije ustanovil slovensko-andaluzijsko društvo
prijateljstva z imenom ElSolvenia. Ime se posrečeno poigrava s kombinacijo španske besede
el sol (sonce) in Eslovenia (Slovenija).V letu 2007 je v okviru društva organiziral obisk
predstavnikov slovenske vlade in nekaj kasneje še slovenskih veslačev Iztoka Čopa in Luke
Špika v Sevilji. Slovenska olimpijca sta bila devet dni na pripravah v veslaškem klubu,
katerega ustanovitelj je prav Javier Caceres.
Poleg domačina Blaža Goloba je bil Javier Cáceres Espejo glavni pobudnik in organizator
pobratenja med občino Ig ter španskima občinama Paterna del Campo in Escacena del
Campo. Dogovor o pobratenju je bil podpisan septembra 2007. Leto kasneje je ižanska
delegacija pod vodstvom župana Janeza Cimpermana obiskala pobratena kraja in prijateljem
v Španiji predstavila našo kulturo, običaje in navade. Obiska so se udeležili predstavniki vseh
občinskih društev in zavodov ter predstavniki občine.
V juniju 2009 je španska delegacija obiskala Ig. Poleg župana Paterne del Campo smo gostili tudi
špansko ambasadorko v Sloveniji Anunciado Fernandes de Cordova. Istega leta so se v Paterni del
Campo srečanja reginalnih upokojenskih društev udeleželi tudi predstavniki občine Ig. Ob zaključku
štiriletnega romanja občana Iga Janka Purkata, ki je prehodil razdaljo med pobratenimi občinami, je
Javier Caceres maja 2014 organiziral prisrčen sprejem za pohodnika in njegovo spremstvo.

Med pomembne cilje društva ELSolvenia sodi vzpostavitev kulturnega in znanstvenega
sodelovanja med državama, bistvo društva pa je druženje Andaluzijcev in Slovencev,
spoznavanje navad in kultur ter raznolikost, ki nas povezuje. Zato bomo ob prenašanju znanj,
izkušenj in dobrih praks gojili tudi pristne prijateljske stike.
Iskrene čestitke.
Janez Cimperman,
Ig, 20. marec 2015

župan

