Universitatea de Vară URBACT 2013 de la Dublin
La sfârșitul acestei veri, am fost prezentă, în calitate de reprezentant al Punctului Național de
Diseminare al Programului URBACT, la Universitatea de Vară URBACT 2013, care s-a desfășurat în
perioada 28-31 august la Dublin. Aceasta a fost cea de-a doua ediție a Universității de Vară URBACT,
prima având loc în 2011, tot la sfârșitul lunii august, la Krakovia (Polonia). Evenimentul este dedicat în
primul rând membrilor Grupurilor Locale de Sprijin URBACT (ULSG) – partenerii esențiali ai
Programului URBACT, și reunește specialiști din domeniul urbanismului, factori de decizie,
reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile, dar și din sectorul privat pentru a experimenta
o metodă unică de învățare. Pe parcursul a trei zile, aceștia își consolidează competențele individuale
și capacitatea de a dezvolta planuri de acțiune participative în politicile urbane printr-o combinație
de exerciții practice, prelegeri și prezentări, dar și prin oportunitatea de a crea rețele și de a socializa.
Universitatea de Vară de anul acesta a
păstrat conceptul de succes al primei
ediții, oferind o gamă largă de activități,
precum sesiunile plenare (URBACT
Talks), ateliere de lucru (URBACT LABs și
ULSG@WORK), o sesiune de prelegeri
paralele (MASTER CLASSES) și vizite de
studiu, dar și o mulțime de alte activități
interesante, de la ore de tai chi
dimineața și alergări seara prin centrul
capitalei Irlandei, până la petrecerea de
sfârșit ce s-a ținut la Depozitul Guinness,
unul dintre cele mai populare atracții ale
Dublinului.
Evenimentul propriu-zis s-a desfășurat în faimoasa Trinity College Dublin, una dintre instituțiile
academice cele mai prestigioase din lume, și cadrul perfect pentru ca cei peste 300 de participanți,
reprezentând 130 orașe URBACT și 26 de țări europene, să învețe și să lucreze împreună pentru a
veni cu idei și soluții inovatoare în vederea rezolvării celor mai stringente probleme ale orașelor
europene.

Dintr-un spirit ludic și pentru a sublinia
caracterul general și răspândirea acestor
probleme urbane în spațiul european, echipa
URBACT a inventat orașul Allium, căruia i-au
fost atribuite o serie de probleme
reprezentative pentru orașele europene.
Moderatorul USU2013, Peter Ramsden, s-a
autodeclarat primarul acestui oraș imaginar și
a prezentat 8 domenii tematice în care
participanții la Universitatea de Vară,
împărțiți pe grupuri de lucru, trebuiau să
gasească soluții:
o
o
o
o
o
o
o
o

Spații publice comune
Utilizarea mixtă a centrelor urbane
Promovarea antreprenoriatului
Inovarea pentru orașe durabile
Serviciile publice ale secolului XXI
Capitalul Uman
Tranziția către un mediu urban cu emisii scăzute de carbon
Orașe atractive pentru tineri, în care aceștia să trăiască și să muncească

Timp de trei zile, fiecare din cele 8 grupuri de lucru s-a concentrat pe una dintre provocările majore
ale orașelor europene întruchipate de orașul Allium și au dezvoltat un Plan local de acțiune care să se
adreseze unei probleme specifice. Pentru acest
exercițiu, participanții au beneficiat de sesiunile
de laborator (Labs), în cadrul cărora le-au fost
prezentate o serie de tehnici și instrumente de
lucru necesare în dezvoltarea unui proiect de
management urban și de politici urbane care să
se înscrie dezideratului european durabil și
inteligent. Aceste tehnici și instrumente
reprezintă metodele folosite de orașe în
proiecte URBACT care s-au dovedit a fi eficiente
și de succes în situații reale. La sfârșitul celor
trei zile, toate grupurile de lucru au intrat în
competiție pentru alegerea celui mai bun Plan local de acțiune, care a fost prezentat lui Peter
Ramsden, primarul orașului Alllium și moderatorul evenimentului.
Dar, după cum spuneam mai sus, acest exercițiu, care
constituie modelul activităților din proiectele URBACT, nu
a fost decât o parte din ceea ce a însemnat Universitatea
de vară. Sesiunile plenare (URBACT Talks) ne-au oferit
oportunitatea de asculta și de a fi inspirați de poveștile
unor profesioniști de excepție din domeniul urbanismului
(Camilla van Deurs, Danemarca -foto), figuri importante
din cadrul Programului URBACT (Jean Loup Drubigny,
fostul director al Secretariatului URBACT), sau aleși locali,
precum Furio Honsell, primarul orașului italian Udine.

Nu mai puțin interesante au fost prelegerile paralele
(Master CLASSES) asupra ghetourilor comunităților rome
din orașele europene (Cătălin Berescu, România- foto),
asupra politicilor urbane integrate (Ivan Tosics, Ungaria)
sau asupra valorificării noilor canale de comunicare rețelele sociale- de către instituțiile publice (Linda
Cheung, Marea Britanie).
Toate aceste activități interesante plănuite minuțios de echipa organizatorilor au fost completate de
plimbările organizate sau pe cont propriu prin minunata capitală a Irlandei, un oraș fermecător,
ospitalier și plin de viață.
In final, aș dori să adresez mulțumiri echipei
URBACT pentru că ne-au oferit mie și celorlalți
participanți o experiență de neuitat și un cadru
perfect pentru socializare și de împărtășire a
bunelor practici europene în domeniul
dezvoltării urbane, precum și a celor mai noi și
inovative metode în
planificarea și
implementarea acțiunilor urbane.
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