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DISCURSUL DIRECTORULUI SECRETARIATULUI URBACT EMMANUEL MOULIN
RAPORT SPECIAL: VIZITA DE STUDIU "ÎMPOTRIVA ORAŞELOR DIVIZATE ÎN
EUROPA": O PRIVIRE ASUPRA "CONCEPTULUI ALBERTSLUND”!
ARTICOL: UN SUCCES PENTRU TRANSFORMAREA MASS-MEDIEI SOCIALE

Discursul Directorului
Secretariatului URBACT Emmanuel Moulin
Mai mult de 400 de persoane (specialişti în
urbanism, factori de decizie politică şi experţi) au
participat activ la Conferinţa Anuală URBACT
« Oraşele de mâine : Acţiunile de astăzi » de la
Copenhaga. Participanţii au venit din întreaga
Europă şi nu numai, reprezentând 37 de ţări!
Pentru noi toţi, conferinţa a fost o ocazie
extraordinară pentru a explora noi soluţii la
provocările critice cu care se confruntă oraşele
europene.
În timpul dezbaterilor intense cu privire la bugetul
şi obiectivele Politicii Europene de Coeziune 20142020, prezenţa lui Johannes Hahn, Comisarul
european pentru politică regională, a reprezentat o
dovadă clară şi binevenită cu privire la
angajamentul ferm al Comisiei în favoarea oraşelor.

Johannes Hahn a pledat pentru acordarea unui rol
mai important oraşelor în cadrul Politicii de
Coeziune şi a prezentat principalul rol al
Programului URBACT în promovarea dezvoltării
urbane durabile pentru anii următori.
Pe parcursul sesiunilor plenare, participanții au avut
ocazia de a analiza starea actuală a discuţiilor
despre Politica de Coeziune 2014-2020, împreună
cu reprezentanţii Comisiei Europene, Parlamentului
European, Statelor Membre şi ai oraşelor. De
asemenea, au fost aduse în discuţie şi noile
instrumente pe care Comisia Europeană le pune la
dispoziţie oraşelor pentru a le sprijini în dezvoltarea
urbană integrată şi pentru a promova procesele de
participare, cum ar fi Investiţiile Teritoriale
Integrate (ITI) şi Dezvoltarea Locală Condusă de
Comunitate (CLLD).
Unul dintre punctele culminante ale conferinţei a
fost cu siguranţă dezbaterea cu privire la
dezvoltarea urbană pe alte continente, prezentată
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de experţi internaţionali în urbanism, printre care
Susan Fainstein, autoarea publicaţiei The Just
City (iulie 2011). Aceştia au venit cu o nouă
perspectivă asupra provocărilor cu care se
confruntă oraşele europene, descriind situaţii
întâlnite în oraşe de pe alte continente. În cadrul
conferinţei a fost prezentat un spectru larg de
situaţii, dar şi probleme precum polarizarea socială,
guvernarea zonelor urbane şi hazardurile naturale.
În prezent, oraşele sunt primele care se confruntă
cu impactul crizei economice, cu situaţii sociale
dificile la care fac faţă cu greu din cauza bugetelor
reduse. Criza este văzută din ce în ce mai mult ca un
factor de influenţă. Se simte nevoia acută de a
căuta politici publice creative ca răspuns la situaţiile
din viitor care, pe termen lung, pot fi caracterizate
de accesul restricţionat la resursele financiare.
Cele şase workshop-uri au
oferit ocazia
participanţilor de a dialoga cu privire la aspecte
practice şi de a examina soluţii concrete pentru
oraşe, adresându-se temelor « Oraşe în declin »,
« Mai multe locuri de muncă : Oraşe mai bune »,
« Susţinerea tinerilor prin inovaţia socială »,
« Combaterea segregării sociale în oraşele
europene », « Motivarea mentalităţii pentru
mobilitate » şi provocarea « Construirii eficienţei
energetice ».
Urbact Café, pe durata căruia participanţii au făcut
un schimb spontan de informaţii în limba lor
naţională, a fost pentru fiecare dintre noi o ocazie
de a furniza date despre modul în care Programul
URBACT poate susţine oraşele în viitor în ceea ce
priveşte
schimbul
transnaţional,
formare
profesională şi creşterea capacităţii administrative.
Conferinţa Anuală URBACT priveşte către viitor,
către următoarea perioadă de programare a Uniunii
Europene: 2014-2020.
Următorul eveniment major URBACT va avea loc la
Universitatea de Vară din Vilnius, în vara anului
2013. Aşteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim acolo!
Emmanuel Molin

RAPORT SPECIAL
Vizita de studiu "Împotriva
oraşelor divizate în Europa": O
privire asupra "Conceptului
Albertslund”!
Miercuri, 5 decembrie, după cele două zile de
întâlniri (3-4 decembrie 2012) ale Conferinţei

anuale URBACT 2012, au fost organizate vizite de
studiu pentru cei care şi-au dorit să afle mai multe
despre managementul urban al împrejurimilor din
Copenhaga.
M-am alăturat vizitei de studiu legată de workshopul „Împotriva Oraşelor Divizate în Europa”, care m-a
condus la Albertslund, aflat la vest de Copenhaga o autoritate locală celebră pentru proactivitatea sa,
care a deschis calea în domenii-cheie, cum ar fi
planificarea urbană şi mediul înconjurător .

Am făcut parte dintr-un grup de 15 persoane din
întreaga Europă, dornice să vadă ce ne-a pregătit
ghidul nostru, profesorul urbanist Peter Skriver, în
această dimineaţă cu ninsoare.
Mai întâi am luat trenul S, care face parte din
strategia de dezvoltare a zonei Metropolitane
Copenhaga, cunoscută sub numele de "Planul
Finger". În tren a fost amuzant să văd numarul
mare de biciclete parcate la rând în vagoanele de
tren. Cu siguranţă nu zăpada este cea care îi va opri
pe locuitorii din Copenhaga să meargă pe biciclete
prin împrejurimile oraşului!
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Pe drum ne-am oprit pentru scurt timp la Rodovre,
unde am privit clădirile de lângă gară. Datând din
anii 1960, acestea sunt pas cu pas, complet
modernizate şi renovate pentru o mai bună
eficienţă energetică, fără ca locuitorii să fie mutaţi.

marginea capitalei), păstrându-i în acelaşi timp
aspectul uman şi verde.

La Albertslund, destinaţia noastră, am coborât din
tren şi ne-am plimbat prin centru. Surprinzător,
foarte rar am avut de traversat drumuri, pentru că
oraşul a fost construit cu scopul de a permite
oamenilor să evite acest lucru, ceea ce denotă o
planificare adecvată anterioară, . Am trecut pe
lângă mici case comunale, moştenire a
comunismului, unde pâlcuri de grădini sunt folosite
în comun de către oamenii din comunitate.

Străzile pe care locuitorii pot găsi toate magazinele
şi produsele de care au nevoie converg spre punctul
central al oraşului. În fiecare săptămână aici se
organizează reuniuni de stradă, unde reprezentanţii
municipalităţii vin şi discută cu locuitorii. Aceasta
este o parte de sine stătătoare a vieţii democratice
a oraşului, salutată de locuitorii din Albertslund.
Un punct culminant al vizitei de dimineaţă a fost
întâlnirea cu Bjorn Emil Hartel Jensen, urbanist în
consiliul local din Albertslund, care în 2008 a
devenit prima autoritate locală din Danemarca
certificată a fi 100% ecologică, după reglementările
UE. Căldura şi cafeaua caldă servită cu amabilitate
au fost extrem de relaxante! Aşezaţi confortabil în
sala de şedinţe a consiliului oraşului, am ascultat şi
am făcut schimb de păreri cu Bjorn despre
specificul oraşului Albertslund şi despre planurile de
urbanism aflate în desfăşurare.
Principala provocare pentru Albertslund este
densificarea centrului oraşului şi dezvoltarea vieţii
suburbane (dat fiind că tot mai mulţi oameni care
lucrează în Copenhaga aleg acum să trăiască la

Pentru a numi doar câteva proiecte aflate în curs de
desfăşurare, se construiesc noi clădiri publice cu
acoperişuri verzi. Industripark Hersted, o fostă zonă
industrială aflată la nord de municipalitate, este
transformată într-un parc deschis verde, ce va
deveni în curând uşor accesibil datorită unui nou
sistem feroviar uşor. Municipalitatea s-a angajat şi
în renovarea întregului său ansamblu de locuinţe.
Mai mult de 5.850 case vor fi renovate în următorii
10-15 ani pentru a fi eficiente energetic, cu un cost
de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Aceasta este
parte integrantă din proiectul de inovare şi de
planificare la scară largă al oraşului Albertslund, şi
anume de a face ca întreaga zonă de densitate
înaltă cu locuinţe mici de înălţime construite în anii
'60 şi '70 să fie eficientă energetic. Oraşul este
aliniat la obiectivele sale privind emisiile de CO2
stabilite pentru anul 2015, 25% mai puţine emisii,
comparativ cu începutul anilor 2000, ceea ce
înseamnă că atmosfera va fi cruţată de 52000 de
tone de CO2! Aceasta este o veste destul de bună
pentru plămânii locuitorilor!
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Apoi am trecut la "Conceptul Albertslund" care
dezvoltă, testează și prezintă metode de renovare
eficiente din punct de vedere energetic (de
exemplu, prin utilizarea unor tehnici de construcție
modulare), creând soluții transpozabile pentru
utilizarea în zone rezidențiale similare din Europa.
Îndeosebi, puterea acestui concept constă în
abordarea sa integrată, deoarece implică actori ai
societăţii civile şi din sectorul de afaceri din oraș (de
exemplu, parteneriate public-private), făcându-l un
concept holistic și de perspectivă.
Pentru a termina întâlnirea mea din cadrul vizitei de
studiu, aş dori să menţionez un proiect care mi-a
captat în mod deosebit atenţia: transformarea
închisorii de stat aflată în centrul oraşului
(Închisoarea de stat din Vridsløselille). Fiind acum
închisă, municipalitatea se gândeşte cum să
reutilizeze cel mai bine acest spaţiu important, şi să
îl ofere cetăţenilor (parc, instituţie culturală,
gradină de artă, muzeu, spatiu verde). O
transformare promiţătoare pe care în mod sigur o
vom aprecia!
Daphné Joseph-Gabriel
Stagiar Secţia Comunicare URBACT

Un succes pentru transformarea
mass-mediei sociale
Programul URBACT este prezent în atenţia
publicului şi a mass-media şi prin platformele
sociale. Profilul său de Facebook funcţionează şi
este un punct de întâlnire pentru 1780 de fani. În
ceea ce priveşte Twitter, URBACT are acum 1099 de
fani care îl urmează, iar Punctele Naţionale de
Diseminare URBACT lansează ştiri despre URBACT
în limba naţională de pe conturile lor.
Dar marea transformare digitală s-a realizat în
ultimele luni, atunci când URBACT a investit şi mai
mult în mass-media socială, creându-şi de exemplu
propriul cont FLICKR, luând decizia de a miza pe
schimbul digital, pentru a oferi posibilitatea celor
care nu pot ajunge la Conferinţa Anuală URBACT de
a urmări şi de a se implica în discuţii.
Website-ul Conferinţei Anuale URBACT a pus la
dispoziţie o desfăşurare în timp real a discuţiilor şi a
prezentat ultimele ştiri despre URBACT. Acesta are,
de asemenea, o legătură cu FLICKR şi dispune de un
spaţiu de lucru în care toţi cei înscrişi vor avea acces
la materialele conferinţelor din următoarea lună:
prezentări PowerPoint, videoclipuri şi rezultatele
workshop-urilor.În concluzie, a fost un real succes!

Twitter-ul #URBACT2012 a fost foarte popular
cu aproape 30.000 de comentarii în 24 de ore.
şi URBACT Storify au strâns impresii şi
comentarii de la alte site-uri de socializare. A ajuns
la 231.832 de vizualizări de când a fost creat. Este
un rezultat impresionant !
Este atât de impresionant încât am decis să
investigăm mai mult şi să înţelegem cu exactitate ce
se află în spatele acestor cifre. Însă până în prezent
am găsit doar probe de susţinere. Sunt veşti
minunate din moment ce înseamnă că URBACT
devine din ce în ce mai participativ.
Bun-venit tuturor şi haideţi să construim împreună
politicile urbane durabile de mâine !
Ségolène Pruvot

URBACT este un program european care facilitează
schimbul de informaţii în vederea promovării dezvoltării urbane
durabile.
Programul oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în scopul
obţinerii

de

răspunsuri

la

provocările

urbane

majore,

confirmând rolul crucial pe care centrele urbane îl au în
confruntarea cu schimbările tot mai complexe prin care trece
societatea. URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii
pragmatice, noi şi durabile, care integrează dimensiunile
socială,

economică

şi

cea

privind

mediul

înconjurător.

Programul facilitează schimbul de bune practici şi experienţe
între toţi specialiştii europeni implicate 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

