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Editorial de Emmanuel Moulin
Basingstoke: Parteneriate locale pentru creștere economică
durabilă, cu sprijinul URBACT
Atena neatinsă de vizita Angelei Merkel și explozia bombei: 7
povești de dezvoltare urbană (în imagini și cuvinte)
învățare se vor concentra pe cinci obiective
tematice.

EDITORIAL

Pentru perioada 2014-2020, URBACT III este încă
în curs de pregătire. Proiectul programului
operațional, care a fost supus consultării publice
până săptămâna trecută, indică o orientare clară
către organizarea priorităților tematice într-un mod
flexibil.

Două dintre ele, „Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele” și „Protecția mediului și
promovarea utilizării eficiente a resurselor” se vor
concentra pe probleme de mediu și de energie. Întrun context în care orașele sunt responsabile pentru
o mare parte a emisiilor cu efect de seră și al crizei
economice, eforturile lor de a îmbunătăți calitatea
vieții locuitorilor pot fi puse în pericol, în cazul în
care componentele sociale ale politicilor de mediu
sunt uitate. URBACT III se va construi de asemenea
pe experiența a aproximativ un sfert din rețelele
URBACT II (printre care se numără, CASH, LINKS
sau EVUE), care au lucrat direct pe teme de
mediu/energie și multe altele care se ocupă cu
planificarea urbană, reînnoirea urbană, locuințe, etc.

Menținând abordarea de jos în sus, URBACT IIII va
acoperi o arie largă de obiective tematice și priorități
de investiții pentru orașele interesate de program. În
același timp, programul îşi va concentra resursele
pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa
2020 cu privire la cele mai relevante obiective
tematice pentru orașele Europei. Astfel, 70% din
resursele dedicate pentru schimb de experienţă și

URBACT va trebui, de asemenea, să consolideze
legăturile cu alte programe naționale și regionale ale
politicii de coeziune și alte surse financiare publice
sau private, astfel ca orașele să poată beneficia pe
deplin de implicarea lor în program. Aşa este
explorat în prezent, de exemplu, de către cele 5
orașe implicate în rețeaua EVUE (Beja, Frankfurt,
Katowice, Oslo, Suceava și Londra-Westminster)

Apariţia rețelelor tematice a fost întotdeauna foarte
importantă pentru URBACT, chiar dacă accentul
programului este pe munca cu orașele pentru
integrarea politicilor urbane durabile. În funcție de
nevoile lor, astăzi ne confruntăm cu o mare varietate
de subiecte la care orașele URBACT lucrează: de la
problemele de mediu și economice până la cele
sociale sau de guvernare.

pentru maşini electrice, unul dintre cele trei proiectepilot care se ocupă cu punerea în aplicare a
planurilor locale de acțiune.
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Basingstoke și Deane (populaţie 165.000)
reprezintă un district al administrației publice
locale și târg din sud-estul Angliei. Principala
așezare a sa este orașul mijlociu din
Basingstoke, un târg antic de multe ori
confundat cu un oraș nou (pentru că este un
oraș planificat și construit după al doilea război
mondial, ca o soluție la supraaglomerarea
orașului). Situat strategic într-un nod major de
transport și aproape de Londra, Basingstoke
este o destinație de afaceri înfloritoare. În
ultimii 50 de ani, orașul și-a construit o reputatie
solidă de centru economic de tehnologii de vârf,
atrăgând investitori internaționali în domenii
cum ar fi industriile TIC, de automobile, și de
medicamente. De ani de zile, rata șomajului a
fost aproape de zero.
Criza - oportunitate pentru orașe de a-şi
regândi viitorul

Basingstoke:
Parteneriate
locale
pentru
creștere
economică
durabilă
cu
sprijinul URBACT
Care este rețeta pentru poziționarea
orașelor mici şi mijlocii în peisajul
european, în plină transformare, și
asigurarea creșterii economice durabile?
Basingstoke și alte şapte orașe partenere în
proiectul ESIMeC s-au adunat într-o rețea
URBACT pentru creșterea durabilă pentru
orașele mijlocii, și a explorat problema, cu
un accent special asupra ocupării forței de
muncă și a competențelor.
ESIMeC - Strategii economice și inovaţie în
orașele mici şi mijlocii
 Obiective: ESIMeC susţine dezvoltarea
strategiilor economice inovatoare care
valorifică capitalul și caracteristicile
specifice orașelor mici şi mijlocii pentru a
se asigura că acestea sunt mai bine
pregătite pentru a face față recesiunii
economice și pentru a încuraja
redresarea economică mai rapidă,
precum și creșterea economică pe
termen lung și rezilienţa.
 Oraşe partenere : Basingstoke şi
Deane (UK), Albacete (ES) Besançon
(FR), Bistrița (RO), Cherbourg (FR),
Debrecen (HU), Gävle (SE), Sabadell
(ES)
 Perioada : Noiembrie 2009 Decembrie 2012

Cu toate acestea, criza financiară care a lovit
Europa în 2008 și-a făcut simțite efectele și în
Basingstoke. Rapid, rata șomajului a crescut în
mod semnificativ; deși încă mică în comparație
cu alte orașe, a fost suficient pentru a trage
semnale de alarmă. Tinerii au fost deosebit de
afectaţi, iar mulţi s-au mutat în alte regiuni ale
țării pentru a găsi locuri de muncă. În același
timp, lipsa de oameni cu înaltă calificare a lăsat
posturile vacante luni de zile: etichetarea greşită
a oraşului Basingstoke ca un „oraș cămin” nu a
ajutat la creşterea atractivității orașului. Viitorul
orașului Basingstoke era în joc.
„Vremurile de criză ne-au dat posibilitatea să
ne gândim la remodelarea viitorul nostru”,
spune Daniel Garnier, partener principal al
proiectului
ESIMeC,
în
Basingstoke.
Basingstoke a fost într-o creștere atât de
rapidă pentru un timp îndelungat, încât nu a
trebuit niciodată ca actorii locali să se oprească
și să se gândească cum să facă această
creștere durabilă. Din criză, a apărut
necesitatea de a reflecta la care din
componentele structurii economice a orașului au
avut succes și care ar trebui să fie îmbunătățite.
A fost nevoie de o strategie pe termen lung
pentru creștere economică.
Basingstoke nu a fost singur cu problemele
sale: întreg țesutul european al orașelor mijlocii
a prezentat simptomele unei boli similare, într-o
măsură mai mare sau mai mică. Peste tot pe
continent, sediile private din orașele mijlocii sau confruntat cu riscul de a fi închise și
descentralizate în zone metropolitane mari.
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Ocuparea forței de muncă calificată și de
valoare ridicată a fost în declin; concurența a
fost acerbă.
În 2009, orașul englez a stabilit legături cu
Besançon, un oraș de dimensiuni medii din
estul Franței care se confruntă cu o situație
similară. În curând alți parteneri s-au alăturat
dezbaterii: Albacete și Sabadell din Spania,
Debrecen, din Ungaria, Gävle, din Suedia și
Bistrița, din România. Fiecare dintre orașele
partenere au avut caracteristicile lor unice, dar
toate au avut în comun aceleași preocupări și
dorința de a veni împreună, de a-şi uni forțele
și expertiza pentru a construi o cale de
recuperare. Rețeaua ESIMeC a fost înființată
în 2009, în cadrul celui de-al doilea apel de
propuneri de proiecte URBACT.
Revizuirea provocărilor locale și redefinirea
priorităților
Primul pas spre găsirea de soluții este
identificarea corectă a problemei. Partenerii
URBACT trebuie să aibă în vedere acest
aspect, atunci când trec prin „exercițiul de
bază”, solicitat în faza de dezvoltare.
Procedând astfel, cu sprijinul expertului de
rețea, Basingstoke a identificat trei probleme
principale pe care să le adreseze: creșterea și
diversificarea industriilor în Basingstoke;
abordarea problemei calificării nepotrivite
dintre oportunitățile disponibile de educație și
de formare în Basingstoke și nevoile pieței
forței de muncă locale; și a face orașul mai
atractiv pentru întreprinderi. Primul studiu
(Baseline study) a subliniat, de asemenea, că în
ciuda unei tradiții solide de lucru în parteneriat
în cadrul municipalității, s-au risipit multe
inițiative în acest sens, iar informațiile și datele
nu au fost împărtășite în mod eficient.
Fiecare parte interesată - fie că este vorba de
administraţia locală, educație și formare
profesională, întreprinderi sau servicii de
ocupare a forţei de muncă - a cules date bogate
și detaliate, dar niciodată toți partenerii nu şi-au
pus în comun experienţa lor. Dublarea
eforturilor a fost comună, inițiativele au fost
suprapuse. A devenit clar că era necesar ca
procesele să fie optimizate, pentru a face
planificarea locală pe termen lung mai eficientă
și mai eficace; parteneriatul trebuie să fie
consolidat și cercul părților interesate extins.
Ce este mai important, o viziune globală pe
termen lung pentru oraș, a lipsit. „Din moment
ce totul părea să funcționeze, nu ne-am făcut

într-adevăr timp să ne oprim şi să ne uităm la
imaginea de ansamblu”, recunoaște Daniel.
În timpul fazei de dezvoltare a rețelei au fost
întreprinse eforturi pentru a configura Grupul
Local de Sprijin URBACT (GLSU) din
Basingstoke ca un grup foarte deschis
includerii tuturor părților interesate, cu o gamă
largă de actori interesaţi, care aduc experiență
și cunoștințe diverse. Lucrând împreună, ei au
fost în măsură să definească prioritățile și să
identifice soluții pe care autorităţile locale nu leau avut în plan - fie din cauză ca nu au avut
cunoştinţă despre ele, fie pentru că au crezut
că nu au experienţa sau mijloacele necesare
pentru a le aborda.
Sue Riley, director executiv al Consorţiului
Basingstoke,
subliniază:
„Consorțiul
Educaţional de caritate Basingstoke a
beneficiat de angajamentul său în cadrul
proiectului ESIMeC în mai multe privințe. În
special, proiectul a creat un punct central
pentru discuție, care a adus împreună
organizații diferite, care nu aveau în prealabil
legături, pentru un scop comun. Astfel de
parteneriate iau, de obicei, ani pentru a se
dezvolta, dar în proiectul ESIMEC, datorită
focalizării și obiectivelor concrete - de exemplu,
„Carierele potrivite” sau zona de ocupare a
forței de muncă și de competențe - organizațiile
potrivite ar putea fi implicate la momentul
potrivit”.

Învățând de la partenerii europeni despre...
parteneriatele locale
Activitățile transnaționale de relaționare, care
au avut loc pe parcursul fazei de implementare
a proiectului ESIMeC, au servit drept inspirație
pentru orașul Basingstoke. Într-o serie de
seminarii tematice, experți și practicieni locali
cu înalt profil au împărtășit exemple de bune
practici din orașul lor, pentru promovarea
creșterii economice bazate pe parteneriate
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locale. Dacă fiecare oraș are un mod unic de
abordare a planificării locale, în funcție de
istoricul
propriu,
caracteristicile
socioeconomice și cultura sa, unele practici au un
puternic potențial pentru transferabilitate.
În special, trei practici au avut o relevanță
directă pentru orașul Basingstoke, și anume:
abordarea integrată a orașului Cherbourg
pentru prognoză și formarea de competențe;
Biroul Convenției orașului Gävle; și abordarea
orașului Sabadell privind sprijinul pentru
întreprinderi.
Cherbourg a oferit orașului Basingstoke un
exemplu interesant despre cum pot fi urmărite
și prezise cererea și oferta de forță de muncă
specializată, precum și nevoile acesteia.
Experiența orașului francez, cu târgurile de joburi și parteneriatul extins cu reprezentanții
mediului de afaceri, centrele de locuri de
muncă
și trainerii
pentru
specializare
profesională, au inspirat Basingstoke să
înființeze un parteneriat similar pe tema
ocupării forței de muncă. S-a realizat o
cartografiere, pentru a evita dublarea eforturilor
și pentru a identifica domeniile complementare
de acțiune. S-a creat o direcție de servicii care
să ajute la potrivirea cererii cu oferta și să facă
legătura între educație și piața muncii,
susținută de date cantitative și calitative.
Rezultatele au fost încorporate în instrumentul
de prognoză a abilităților din proiectul
ESIMeC, al cărui obiectiv este să-i ajute pe cei
implicați în dezvoltarea orașului în călătoria lor
spre o redresare generatoare de locuri de
muncă și creștere economică.
Basingstoke are un deficit cronic de tineri
ingineri; pentru a remedia această situație s-au
întreprins inițiative de conștientizare în școlile
din oraș, pentru a trezi interesul tinerilor cu
privire la o viitoare carieră în inginerie.
Ingineria nu este plictisitoare! Inițiativa
”TeenTech”
Pentru a implica și motiva elevii de liceu să
urmeze o carieră în inginerie și tehnologie a fost
creată o inițiativă de conștientizare numită
”TeenTech”. Organizat de școli și întreprinderi,
evenimentul oferă elevilor șansa de a vedea pe
viu ce înseamnă ingineria și de a-și etala
talentele. Sondajele făcute înainte și după
eveniment arată că evenimentul este eficient în
combaterea prejudecăților privind o carieră în
tehnologie.
Mai multe informații despre TeenTech sunt
disponibile la: www.teentechevent.com

Biroul Convenției oraşului Gävle este o
organizație non-profit care se ocupă de
promovarea unei imagini pozitive a orașului ca
destinație de afaceri. Acest lucru a fost, de
asemenea, o problemă pentru Basingstoke, cu
toate că s-a dovedit mai dificil de dezvoltat în
contextul local. "Lucrăm încă la asta!", spune
Daniel Garnier. De la orașul spaniol Sabadell,
Basingstoke a învățat importanța integrării
competențelor și componentelor formării în
serviciile de sprijinire a afacerilor. La rândul
său, Basingstoke a împărtășit partenerilor
ESIMeC propriile sale bune practici. ”Lucrul în
parteneriat este o metodă la care suntem buni.
Această tradiție puternică a fost o sursă de
inspirație pentru unele orașe, care aveau
experiență puțină sau deloc cu procesul
participativ de luare a deciziilor".
URBACT, reţeta succesului
Acest amestec de experiențe internaționale și
locale reprezintă valoarea adăugată a inițiativei
URBACT. Daniel subliniază că, în cazul
ESIMeC, activitățile care urmează să fie
dezvoltate la nivel local pentru realizarea
Planului Local de Acțiune au fost extrem de
importante pentru asigurarea succesului
proiectului: "Îl face mai real, mai aproape de
actorii locali, dacă proiectul este ancorat în
realitatea locală și tradiția parteneriatelor".
Metoda URBACT, atunci când nu conduce la
crearea de noi parteneriate locale, le
îmbunătățește pe cele existente. "ESIMeC a
dovedit comunității locale că are nevoie de un
parteneriat local în acțiune eficient, care să fie
flexibil și adaptabil, pentru a asigura toate
nevoile".
Dimensiunea transnațională a proiectului a fost
extrem de apreciată de actorii locali implicați în
Grupul Local de Sprijin URBACT. Tim Colman,
om de afaceri și președinte al Federației
Întreprinderilor Mici din Hampshire și Isle of
Wight,
subliniază:
„Din
perspectiva
proprietarului unei mici afaceri în Basingstoke și
a președintelui Federației Întreprinderilor Mici,
consider proiectul ESIMeC un mare succes!
Acesta a oferit o oportunitate fantastică de a
vedea cum orașele de dimensiuni medii din
Europa colaborează cu comunitatea de afaceri,
în ciuda acestei perioade economice foarte
dificile. Am dezbătut atât de multe subiecte
importante, de la sprijinul în afaceri la
dezvoltarea
abilităților
și
importanța
programelor sectoriale... Lucrul cu partenerii

europeni ne-a ajutat să funcționăm mai bine la
nivel local”.
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Lecțiile învățate prin intermediul schimburilor
transnaționale și al metodei URBACT au fost
foarte utile, atunci când Grupul Local de Sprijin
din Basingstoke a lucrat la rezolvarea
problemelor orașului lor. Planul de acțiune
Basingstoke s-a axat pe trasarea unui proiect
de referință, regenerarea zonei "Basing View",
un parc de afaceri care a fost afectat de
infrastructura învechită și avea nevoie de o
nouă dezvoltare. Acest proiect de regenerare
ar trebui să fie cea mai importantă inițiativă de
regenerare comercială a orașului din ultimii 20
de ani. Oportunitățile de a aduce beneficii
economiei orașului prin intermediul acestui
proiect sunt multiple și termen lung, fiind de
așteptat ca reabilitarea să dureze aproximativ
15 de ani.
Stimularea
unei
creșteri
inteligente:
regenerarea parcului “Basing View”
Regenerarea parcului de afaceri “Basing View”
reprezintă un proiect pe termen lung care se
preconizează că va dura cel puțin 10-15 ani.
Viziunea pentru Basing View include un
amestec de noi spații de birouri, un hotel de
afaceri precum și alte clădiri cu funcțiuni de
sprijin, care să întărească imaginea de
destinație de primă clasă a Basing View. Se
preconizează că proiectul are potențialul de a
dubla numărul de locuri de muncă disponibile în
prezent în parcul de afaceri, de aproximativ
10.000. A fost elaborat un plan urbanistic pentru
această zonă, care va ghida dezvoltarea
parcului în următorii ani.
Pentru mai multe informații despre “Basing
View”, vizitați site-ul: www.basingview.co.uk
„Basing View” devine realitate: primele cărămizi
au fost puse în vara anului 2013. Daniel este
încrezător că regenerarea se va produce: "Trei
ani mai târziu, după mai multe schimburi de
bune practici și sesiuni de formare, nu putem
spune că am rezolvat toate problemele și
provocările cu care ne confrontăm, dar am
făcut cu siguranță unele progrese în găsirea de
modalități noi sau mai bune de a rezolva
problema dezvoltării competen țelor și a forței
de muncă". El crede că "URBACT este un
program special al UE, deoarece este conceput
ca să te facă să gândeşti pe termen lung
înainte de a acționa, fiind exact lucrul de care
aveam nevoie. Acum, Grupul nostru de Sprijin
Local și-a recăpătat încrederea în abordarea
viitorului".

Rețelele-pilot de implementare URBACT
Alături de proiectele EVUE și ROMA-Net,
proiectul ESIMeC a fost selectat printre cele 3
rețele de implementare care vor testa
cooperarea între orașe prin URBACT, pe
parcursul
implementării
proiectelor
lor.
Provocarea pentru orașele implicate în aceste
rețele este legată de menținerea durabilității și
a integrării (două caracteristici principale ale
planurilor de acțiune URBACT), pe parcursul
fazei de implementare. Sau, altfel spus, cum să
se asigure că acțiunile desfășurate integrează
toate cele 3 dimensiuni: social, economic și de
mediu.
Citește mai mult:
Proiectul ESIMeC - website-ul URBACT
Proiectul ESIMECT 2 - website-ul URBACT
Planul Local de Acțiune Basingstoke Document de proiect
Manualul și instrumentul de prognoză a
competențelor ESIMeC - Document de proiect
"Carte de bucate - reţete de dezvoltare a forței
de muncă"- proiectul ESIMeC - Document de
proiect

Articol de pe blog:
Atena neatinsă de vizita
Angelei Merkel și explozia
bombei:
7
povești
de
dezvoltare urbană (în imagini
și cuvinte)

În luna aprilie, Atena (Grecia) este însorită și
plină de viață. A doua zi după explozia
bombei puse de teroriști, când orașul
aștepta fără prea multă nerăbdare pe
"dușmanul națiunii grecești",
Angela
Merkel, colegul meu grec Nicholas (care se
întâmplă să fie nu numai formator la
Schema Națională de Training URBACT, dar
și lector universitar în planificare culturală
și turistică), mi-a arătat cartierele mai puțin
turistice
ale
Atenei
Psiri,
Gazi,
Metaxourgeion,
Petralona,
Kolonos.
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Acestea sunt zone în schimbare, pline de
viață, intense, diferite, reale, un pic ieftine,
dar tolerante, pline de contraste și artă
stradală (pare a fi un paradis pentru noii
hipsteri și vechii hipioți).
Locuri pe care mulți greci încă se tem să le
viziteze, pentru că în urmă cu doar câțiva ani
proezentate de către mass-media ca niște
„ghetto-uri” nesigure ce ar trebui evitate, pline
cu drogați și criminali (mai târziu, pe drumul de
întoarcere spre hotel și eu am avut o întâlnire
destul de plăcută cu un drogat de treabă, care
m-a întrebat într-o engleză bună de unde sunt
și care, atunci când i-am explicat că sunt din
Letonia, mi-a sugerat să îmi pun aparatul foto
înapoi în geantă).
Sunt încântată și fascinată - atât de modul în
care arată acest oraș, cât și de poveștile pe
care Nicholas ni le-a spus despre orașul său.
Aproape în fiecare colț, în fiecare scuar sau
piesă de artă stradală se află un erou al unei
povești urbane - fie din trecut, prezent sau
viitor. Sunt un ochi curios ce încearcă să
descrie ceea ce vede în fotografii, dar Nicholas
le cunoaște istoria - dând sens la tot ceea ce
percep.
Aici sunt rezultatele acestui efort transnațional
de colaborare: șapte povești de dezvoltare
urbană din Atena, relatate în cuvinte și
imagini. Imaginile, așa cum sunt văzute de un
străin (eu) și povești memorate și revelate de
un locuitor, Nicholas.
1. Plimbare prin cartierul Psiri: un "sat" al
artiștilor în interiorul orașului

clădirile mici și populația te conduc spre
imaginea unui "sat în oraș". Regenerarea
culturală de la sfârșitul anilor 1980 s-a bazat
inițial pe o abordare dezvoltată organic.
Grupurile de teatru mici, galeriile și artiștii au
creat o atmosferă unică, într-un moment când
zona avea încă un statut marginal. Chiriile
ieftine, clădirile vechi care au fost transformate
în apartamente sau magazine și atmosfera
"boemă" au început să atragă consumatorii de
cultură. Curând însă, fără un control din partea
statului, economia de noapte a preluat
controlul, impunând cartierului o imagine
negativă (de dezvoltare necontrolată, falsă, de
supraaglomerare etc.); de atunci, se vorbește
despre „efectul Psiri” ca un exemplu de
planificare urbană nefericită.
În prezent, ca urmare a crizei financiare și a
dezvoltării cartierului Gazi din apropiere într-un
cluster de servicii de divertisment, economia de
noapte a abandonat zona, iar cartierul pare să
fi ajuns la sfârșitul ciclului său de viață, de
cartier popular pentru cei aflați în căutare de
distracție, și încearcă să se reinventeze.
Clădirea „Empros” poate fi văzută ca un
indicator al modificărilor pe care Psiri le-a
suferit de-a lungul anilor: o clădire industrială
emblematică în 1933; a găzduit inițial tipografia
ziarului "Empros", care s-a închis apoi, pentru
ca la sfârșitul anilor '80 să fie închiriată de un
actor care a transformat-o într-un teatru ce
găzduia unul dintre cele mai deosebite grupuri
de teatru din Atena - dar care, după moartea
sa, a rămas gol. Din 2011 a fost ocupat ilegal
de artiști și localnici; atât clădirea, cât și
cartierul sunt în căutarea unei noi identități...
2. "Doamna cu usturoi" și magazinele
tradiționale

Nu departe de cartierele turistice Plaka și
Monastiraki, te poți plimba prin unul din cele
mai tipice cartiere din centrul orașului Atena,
Psiri. Până la începutul anilor 1980 a fost
asociat cu industria (în special cea de pielărie),
comerțul cu amănuntul și atelierele de meserii;
elemente care sunt încă vizibile și în zilele
noastre. Psiri poate fi descris ca o ”zonă de
tranziție”, aflat între centrul comercial al
orașului, orașul istoric și vechiul cimitir
Kerameikos, în timp ce dimensiunea sa,

Doamna Koula, originară din nord-estul Greciei,
s-a mutat la Atena și vinde usturoi proaspăt
într-un mic spațiu de pe strada Epicourou, din
cartierul Psiri, de mulți ani. De curând s-a mutat
într-un magazin din apropiere, cu sprijinul fiului
ei. Koula se numără între acei mulți proprietari
de magazine și meșteșugari care dau cartierului
Psiri acea imagine atrăgătoare și specială. Aici
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poți găsi un magazin în care se vând flori de
plastic kitsch (care au fost, probabil, la modă în
anii „90...), un fabricant de globuri pământeşti,
un reparator de bouzouki, tăbăcari etc. Evident,
toţi vor dispărea în câțiva ani, când aceşti
comercianţi se vor pensiona sau vor fi dați la o
parte de apariţia unor noi funcțiuni în zonă. Sau
chiar mai rău, ar putea să fie înghițiți de un
parc tematic turistic de tip ”Disneyland” (orașe
ca Barcelona și Praga au avut acest tip de
experiență...). Totuși, noile cafenele, barurile
mici, magazinele de mobilă, de haine, bijuterii și
obiecte artizanale par să crească atractivitatea
cartierului Psiri, îmbunătățindu-i imaginea,
astfel că o plimbare dimineața, prin magazine și
bisericile bizantine reprezintă, cu siguranță, o
experiență estetică...
3. Experimentul Pittaki Street și implicarea
în creștere a cetățenilor

O idee simplă, care s-a transformat din senin
într-o poveste urbană de succes... La doar
câțiva metri de Piața Monastiraki și casa în
care Lord Byron a scris celebrul său poem
"Maid of Athens", Pittaki Street, o stradă
îngustă din Psiri, a fost transformată datorită
unei idei unice. Proiectul a fost simplu, totuși
foarte eficient: cetățenii au fost rugați sa aducă
lămpi vechi, pe care nu le mai foloseau, în
scopul de a crea un proiect de iluminat stradal.
Sub îndrumarea grupului de design arhitectural
"Before Light" și grupul non-profit "Imagine the
City", instalația de pe strada Pittaki a reușit să
schimbe imaginea străzii într-un mod pozitiv și
să atragă atenția unui public larg.
Trebuie să menționăm că criza financiară a dus
la apariția unei noi conștiințe printre atenieni,
multe grupări și inițiative recuperând spațiul
public și creând noi condiții pentru comunitatea
urbană. Acest angajament în creștere al
cetățenilor este susținut de municipalitate
printr-o idee inovatoare: platforma "Synathina",
care oferă diferitelor ONG-uri și inițiative
posibilitatea de a intra în contact și de a se
folosi de o clădire renovată din afara pieței
alimentare Varvakeios.

4. Piața alimentară Varvakeios: autenticitate
și planuri de viitor

Piața alimentară Varvakeios din Atena este
găzduită de o clădire istorică de pe strada
Athinas încă de la sfârșitul secolului al 19-lea și
nu s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor.
Aceasta se află între barurile și restaurantele
elegante de pe strada Agias Eirinis, Primăria
Atenei, cartierul Psiri și zonele degradate din
jurul Pieței Omonia - reprezentând una din cele
mai fascinante zone din centrul orașului. Este
un punct de întâlnire pentru mulți atenieni care
își fac în mod tradițional cumpărăturile aici, în
căutarea celui mai bun preț (de exemplu, un
cap de miel pentru supă la 1 euro...), dar în
ultimul timp piața a devenit și un loc pentru noii
veniți în oraș: în jurul pieței se găsesc
magazine cu produse importate din Egipt,
Polonia, India și din alte părți; și acestea
servesc ca puncte de întâlnire.
Spre deosebire de exemple ca piețele Boqueria
sau Santa Caterina din Barcelona, Varvakeios
nu este o piață turistică, având multe elemente
autentice. Are însă nevoie să-și rezolve
problemele cu care se confruntă, pentru a
asigura calitatea și varietatea de produse și
pentru a-și asuma rolul de loc de interacțiune
socială. Prin intermediul proiectului URBACT
Markets, regiunea Attica - partener în proiect încearcă să creeze condițiile pentru a planifica
următorii pași pentru viitorul pieței alimentare și
pentru a crea un consens între diferitele părți
interesate - atitudinile față de schimbare nu
sunt întotdeauna pozitive... Aici au loc o serie
de intervenții interesante, în încercarea de a
restabili încrederea cetățenilor în zonă – nimeni
nu ar trebui să rateze ocazia de a vizita zona
după lăsarea serii, deoarece pe fațada fiecărui
magazin au fost lipite fotografii ce creează un
proiect artistic unic....
5. Atena ca o galerie de graffiti în aer liber

clădirile de aici, plănuiește să transforme zona
într-un centru cultural animat, cu o piață de
obiecte artizanale și de artă, cu sprijinul
primăriei și cu finanțare prin programul
european Jessica.
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7. Academia lui Platon: parc public, cartier
de afaceri sau destinație turistică?
Graffiti-ul în Atena a înflorit în ultimele două
decenii, iar unii dintre artiștii de stradă au
câștigat chiar recunoaștere la nivel mondial.
Multe clădiri, în special în zonele din jurul străzii
Piraeus și a cartierului Exarcheia, servesc drept
pânze pentru arta stradală, oferind o "galerie"
unică în aer liber. Picturile murale comandate
recent au început să transforme peisajul urban
atenian, creând contraste foarte interesante (nu
o ratați pe cea de pe strada Piraeus, care se
bazează pe un tablou de Albrecht Dürer). Un
articol recent din The New York Times face un
comentariu cu privire la aspectele estetice și
sociale ale graffiti-urilor din Atena.
6. Metaxourgeion: un cartier ”altfel”, în
schimbare

Metaxourgeion este o zonă care suferă în
prezent schimbări rapide - unii o numesc "noul
Psiri" - nu numai pentru că mare parte dintre
galerii și artiști s-au mutat aici, dar și pentru că
pare să fie expusă acelorași oportunități și
pericole... Zona încă se confruntă cu probleme
serioase de degradare în special înspre Piața
Omonia, dar o plimbare în jurul scuarului Avdi
va dezvălui o față alternativă a Atenei, deosebit
de fermecătoare... Proiectul Archaeological
Unification este de așteptat să se continue în
zonă, legând Kerameikos cu Academia lui
Platon, printr-o rețea de străzi pietonale și
benzi pentru bicicliști. Acest proiect va crea un
nou traseu turistic într-o zonă "dificilă" și ar
putea duce la gentrificare .... Metaxourgeion
este, de asemenea, cartierul în care se
așteaptă ca o inițiativă public-privată să
conducă
la
regenerare
culturală:
un
"dezvoltator imobiliar vizionar" sau un "agent
de modernizare al artei" - în funcție de cum
este perceput...-, care detine multe dintre

Academia lui Platon se află între o zonă
rezidențială și o zonă post-industrială - cu greu
ajunge un turist în această parte a orașului, în
ciuda semnificației sale bogate. Locul este
deschis publicului (nu se intră cu bilet) și
elementul cel mai interesant este faptul că
parcul arheologic este integrat în activitățile din
viața de zi cu zi a cartierului: aici sunt frecvent
organizate de către locuitori evenimente,
întâlniri, mese deschise și picnicuri. Prin
proiectul URBACT Sustainable Food, există
planuri de a crea aici mici grădini de plante și
copaci, iar plantele pot funcționa ca factor de
legătură între localnici și vizitatori și istoria
locului, prin utilizarea de soiuri de plante locale
din Attica (cimbru, hypericum, măslini, smochini
etc.). Astfel de intervenții sunt planificate în
diferite părți ale orașului; iar ca urmare a
proiectului, politica alimentară a intrat pe
agenda politicilor municipale și va fi considerată
o prioritate în următoarea perioadă de
programare (ecologizarea Academiei lui Platon
și crearea unei grădini comunale, cu legume
locale, plante medicinale și varietăți de arbori).
În ultima vreme, Academia lui Platon a căpătat
atenție din partea mass-media: în urmă cu
câțiva ani, piața de bursă s-a mutat în zonă, iar
acum există planuri pentru dezvoltarea de
spații suplimentare de birouri și comerciale,
chiar lângă parc. Mai precis, potrivit ziarului
Kathimerini, o companie care aparține unui
grup internațional de investiții a cumpărat
terenuri în apropierea Bulevardului Kifissou și
plănuiește să dezvolte un centru comercial și
de divertisment pe mai multe niveluri – care se
va numi "Academy Gardens/ Grădinile
Academiei". Locuitorii sunt îngrijorați în privinţa
modului ]n care acesta va afecta parcul și
peisajul urban.

De:
Kristine
Sergejeva,
Manager de
comunicare
URBACT
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și

Nicholas Karachalis,
lector la Universitarea
din Thessalia

URBACT este un program european care
facilitează
schimbul
de
informaţii
pentru
promovarea dezvoltării urbane durabile. Programul
oferă oraşelor posibilitatea să conlucreze pentru
rezolvarea provocărilor urbane majore, confirmând,
totodată, rolul crucial pe care centrele urbane îl au
în confruntarea cu schimbările actuale ale societatii.
URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii
pragmatice, noi şi durabile, care îmbină într-o
abordare integrată aspecte sociale, economice şi
de mediu înconjurător. Programul facilitează
schimbul de bune practici şi experienţe între toţi
specialiştii europeni implicaţi în domeniul politicii
urbane. În prezent, în Programul URBACT sunt
implicate 300 de oraşe, 29 de ţări şi 5000 de
participanţi activi.

www.urbact.eu/project

