Угода про партнерство міста Хмельницького з містом Агуаскальєнтес
(Мексика) підписана 24 квітня 2000 року
Коротка характеристика міста Агуаскальєнтес

герб
Країна Мексика
Штат Агуаскальєнтес
Засновано 1575 р.
Площа міста 385 км2
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Агуаскальєнтес становить UTC-8, стандартний часовий
пояс - UTC-6
Релігія католицизм, релігійний склад: римо-католики - 76,5%, протестанти - 6,3% (п'ятидесятники
- 1,4%, свідки Єгови - 1,1%, інші - 3,8%), інші – 0,3%
Державна мова іспанська (кастильська)
Державний устрій федеративна президентська республіка (президент обирається на 6 років)
Державне свято 16 вересня (День Незалежності). Рік здобуття незалежності: 1810 р.
Національна валюта мексиканський новий песо
Відстань до столиці (Мехіко) 600 км
Агуаскальєнтес — місто, розташоване в центральній частині Мексики у відстані 600 км від
столиці Мексики. Офіційна мова іспанська. Населення у 2011 році складало 801 672 осіб. Релігія:
95% населення — католики.
Назва походить від іспанських слів «aguas calientes» (агуас калієнтес), що означає «гарячі води».
Місто отримало таку назву через велику кількість гарячих джерел.
Історія
Місто було засновано 22 жовтня 1575 Хуаном де Монторо Родрігесом. Місто було створено
як пост відпочинку між містами Сакатес і Мехіко.
Місто стало головним штатом, коли його територія була відділена від сусіднього штату
Сакатекас в 1835 році.
Агуаскальєнтес спочатку складався із чотирьох округів:
1. Гваделупа — місто, де залишалося багато мандрівників під час їх подорожі до столиці
Мексики. Тут знаходяться одні з найкрасивіших кладовищ Мексики.
2. Тріан — місто, назване на честь легендарного округу в Севільї. Іспанські традиції тут
виявляються в стилі будівель старого міста. У місті знаходиться будинок-музей художника
Хосе Гуадалупе Посади і чудова церква.
3. Ла Салюд — місто, де знаходиться великий Монастирський комплекс, церква, цвинтар і
площа колоніального стилю.
4. Сан-Маркос — місто, де протягом століть відзначається знаменне свято Святого Марка,
відоме своїми чудовими неокласичними садами і церквами в стилі барокко.

Сучасність
В даний час Агуаскальєнтес складається зі старого міста, відомого своїми будівлями
колоніального періоду, та сучасного міста із швидкісними автомагістралями, промисловими
зонами. Частка імміграції в цей штат значно вища, ніж у сусідні штати, що пов'язано із більш
високим рівнем життя. Тут розташовані підприємства таких відомих корпорацій, як Ніссан, Форд,
Рено, Техас Інструментс, Сенсата, Флекстронікс та Фанук Роботікс.
Економіка є високо розвиненою. Завдяки легкій, харчовій, сільськогосподарській,
інженерній промисловості, перероблення с/г продуктів місто стало відоме за кордоном.
Агуаскальєнтес є культурним та науковим центром країни, відоме вражаючими
пам'ятниками архітектури: собор Святого Антоніо, стародавні середньовічні фрески, Палац
Губернатора, Палац Святої Марії Базіліка. Унікальною є будівля історичного музею
Агуаскальєнтеса, яка увібрала в себе елементи сучасного та колоніального стилів.
Відомим у місті є проведення Карнавалу Сан Марко, що супроводжується фантастичними
феєрверками, родео, бичачими боями, виставками та концертами.
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