Stefan Prala a dat mana cu printul
Albert de Monaco

” la gala Crucii Roșii de la Monaco, Ștefan Prală a avut posibilitatea de a-și
prezenta proiectul privind crearea în Vâlcea a unui centru internațional de recuperare
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Săptămâna trecută, vâlceanul Ștefan Prală s-a aﬂat la Monaco, pentru a participa la Gala Crucii Roșii. În
calitatea sa de președinte al Asociației Române de Luptă împotriva Drogurilor, ﬁliala Vâlcea, Ștefan Prală a
reușit să stabilească contacte cu mai multe personalități europene în vederea realizării unui centru de
recuperare internațională a consumatorilor de droguri. Alături de lumea bună a Europei, îmbrăcat la smoching și
cu o cupă de șampanie în mână, vâlceanul nostru a schimbat replici cu prințul Albert de Monaco, cu mătușa
acestuia, dar și cu artiști precum Channel sau Duran Duran. De asemenea, a valsat alături de cunoscuta actriță
Gina Lolobrigida.
” Rep. Cum a fost la Monaco?
” Ș. P. Minunat. Am plecat cu scopul de a cunoaște oameni importanți că rora să le prezint proiectul meu. Pot
să spun că a fost una dintre cele mai frumoase seri din viața mea. La gală, au participat oameni de vază
începând cu prințul de Monaco, Albert, cu cele două surori, toată familia regală, personalități din Italia, Franța,
Spania. Am avut posibilitatea să schimbăm că rți de vizită cu președintele Crucii Roșii din Spania. A participat și
Channel, vestitul creator de modă, artiști Duran Duran, Gina LoloBrigida, deci personalități foarte cunoscute. Aș

putea spune că în Palatul Sporturilor de la Monaco s-a adunat spuma Europei.
” Rep. Care a fost scopul galei?
” Ș. P. Scopul galei a fost de binefacere. Au răspuns invitației 800 de oameni, și ﬁecare dintre ei s-a înscris cu
suma de 1.000 euro. Atât a costat participarea. Sumele de bani strânse vor ﬁ direcționate de Crucea Roșie, în
scopuri caritabile.
” Rep. Cu cine v-ați întreținut la gală?
” Ș. P. – Interesul meu acolo a fost să prezint și să dezvolt un proiect de parteneriat cu toate persoanele și
instituțiile din lume interesate de viața oamenilor. Am prezentat prințului Albert, în cele 3 runde de convorbiri,
intenția noastră de a încerca să stopăm ﬂagelul consumului de droguri, sau cel puțin să-l diminuăm prin măsuri
de prevenire. Asociația Română de Luptă împotriva Drogurilor este cea mai veghe organizație nonguvernamentală din România cu acest speciﬁc, cu o activitate destul de amplă și recunosc că acum proiectul la
care mă gândesc și pe care vrea să-l dezvolt este destul de ambițios. Vrem să realizăm un centru internațional
de recuperare în județul Vâlcea. N-am să spun locul, spun doar undeva în munte, acolo unde s-au făcut studii de
că tre niște japonezi cu mult timp în urmă și gradul de ozon este foarte ridicat ceea ce este foarte prielnic
pentru recuperare. Din discuțiile purtate cu mai mulți reprezentanți ai mai multor state participante la această
acțiune, am văzut interes din partea lor, urmând să-i contactăm, să aprofundăm discuția despre proiect și să
sperăm într-o colaborare. Aștept 10 zile, timp în care prințul Albert este plecat din țară . Ne-a spus că După
această perioadă ne va contacta și vom analiza împreună proiectul.
” Rep. Sperați într-o contribuție Financiară din partea familiei regale?
” Ș. P. – Nu, nu am solicitat și nu solicităm bani de la nimeni, ci dorim un parteneriat. Cu ceva timp în urmă, am
făcut o analiză asupra sportivilor internaționali care au eșuat datorită drogurilor, artiștilor care au eșuat,
oamenilor de cultură, tuturor personalităților care au însemnat ceva pentru lume, până la un moment dat. Sper
să-i sensibilizeze acest lucru, nu neapărat contribuind ﬁnanciar, ci prin colaborare. Prin parteneriat, putem
realiza astfel de gale, ca cea de la Monaco, în multe state ale lumii, interesate să colaboreze în munca de
prevenire anti-drog. Moartea nu are granițe. Nu se uită să ucidă doar români sau doar spanioli, nu alege nația.
Drogul s-a împânzit în toată lumea și reprezintă un pericol mondial. De altfel, nu pentru România inițiem acest
proiect, ci pentru întreaga omenire. E adevărat, este curajos pentru că vrem ca acest centru să ﬁe creat în
România. În acest sens, am făcut interpelări și la nivelul organismelor statului român pentru a putea colabora în
realizarea obiectivului.
Deocamdată, singurul lucru bun pe care-l pot spune este că am văzut interes din partea tuturor interlocutorilor.
Cred că vom putea organiza concerte de caritate, cred că vom putea organiza gale, care ne pot sprijini să
realizăm acest obiectiv. Și mai mult decât atât avem de oameni, nu numai de sprijin ﬁnanciar.
” Rep. Cam cât timp ați discutat cu Albert de Monaco?
” Ș. P. – Undeva la 10 15 minute. Discuția s-a derulat în felul următor: ne-am prezentat, i-am spus cine suntem,
i-am dat cartea de vizită, i-am spus ce intenții avem. Eram recomandați de cineva, de o persoană cunoscută lui
cu care a mai avut un contact, lucrează pentru tenorul Alvaro Domingo. Albert de Monaco a fost foarte interesat
de proiectul nostru, s-a pronunțat că i se pare interesant proiectul și că vom putea discuta mai mult și este
posibil să avem un contact viitor peste 10 zile. Urmează să ﬁm contactați în vederea continuării discuțiilor. Cred
în această reușită. Pe lângă discuția avută cu prințul Albert, am mai vorbit și cu trei reprezentanți ai Crucii Roșii
din Suedia, Franța și Italia. Au fost foarte interesați de acest proiect. Urmează ca ei să vină în România.
Magda Tolea

