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Vineri, 16.05.2003 am prezentat in Sala Mare a Primãriei rezultatele fazei L in faţa
unui public format din specialişti din ţara şi strãinãtate şi reprezentanţi ai opiniei
publice. Ideea de bazã a fazei de aprofundare a fost intensificarea comunicãrii dintre
instituţii şi crearea unor noi relaţii de cooperare. Proiectul nostru pentru zona Gãrii a
fost optimizat pe parcursul a 5 mese rotunde pentru ca la final sã putem prezenta
un proiect care conţine incepând de la analiza la scarã mare, toţi paşii de dezvoltare pânã la detalii de amenajare a pieţei. O altã temã principalã a prezentãrii au
constituit-o propunerile noastre pentru revitalizarea cartierului de locuinţe de masã
Mãnãştur, în care încercãm sã întrerupem monofuncţionalitatea, sã reorganizãm
spaţiul şi sã creãm puncte cu elemente cu care cetãţenii sã se poatã identifica.
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Reacţiile au fost deosebit de pozitive.
în timp ce Liviu Ianãşi de la Institutul de Arhitecturã din Bucureşti a prezentat impulsurile urbanistice existente în întreaga Românie, preşedintele
Ordinului Arhitecţilor din România, şerban Sturdza şi Adrian Dan de la
MLPTL au subliniat importanţa cooperãrii. Atât primarul Gheorghe Funar
cât şi consilierul municipal Farcaş au accentuat necesitatea continuãrii acestui proiect printr-o finanţare a Planwerk în 2003.
Şi oaspeţii noştrii din Germania au invitat administraţia localã sã nu piardã
aceastã oportunitate. Prof. Bernhard Winking a accentuat faptul cã oraşul trebuie sã se profileze mai puternic în Europa iar Prof. Hartmut Frank s-a arãtat
convins cã oraşul are numai de cãştigat de pe urma acestui proiect. Dr. Klaus
Dieter Ebert, preşedintele Societãţii Fritz-Schumacher, a subliniat necesitatea
efectuãrii de studii asupra cartierelor de locuinţe de masã. De aceea am mers
împreunã cu o echipã de cameramani în cartierul Mãnãştur şi am discutat la
faţa locului mãsuri pilot pentru aceastã zonã şi idei pentru finanţarea lor.

Pe lânga prezenţa în numeroase articole în presa scrisã, proiectul nostru s-a bucurat şi de atenţia postului naţional de televiziune, unde am putut prezenta
metodele şi obiectivele noastre în cadrul unui talk-show. Mediatizarea masivã a contribuit şi la succesul Zilelor Arhitecturii 2003.
Diverse expoziţii (Planwerk a participat la 2 dintre ele), discuţii, prezentãri şi mai ales închiderea pentru trafic a unei strãzi din centrul oraşului au adus
arhitectura şi urbanismul în centrul atenţiei şi au trezit interesul populaţiei.

Rezultatele fazei L pot fi obţinute la cerere pe CD. Pentru aceasta va rugam scrieţi la info@planwerkcluj.org
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