
Sibielul, promovat de specialisti ca sa atraga turisti
in mediul rural, se doreste sa se construiasca cat mai mult, pentru a atrage turisti. Simpozionul care s-a
derulat zilele trecute la Sibiel a continuat discutiile incepute cu prilejul concursului de arhitectura pentru
amenajarea spatiului public din centrul satului, finalizat in luna februarie a acestui an. Competitia a
reliefat amenajarea locului cu un loc de joaca pentru copii si regandirea spatiului din jurul monumentului
eroilor cazuti in cele doua razboaie mondiale. Astfel, din contactul cu cativa arhitecti, a rezultat
oportunitatea implicarii locuitorilor satului, arhitectilor si administratiei publice, in organizarea unui
concurs de arhitectura pentru realizarea unor interventii adecvate. 
  
  De la dezbateri, la excursii
  
  Simpozionul "Teritoriu si cultura construita: Politici publice si initiativa privata" a inceput prin scurte
alocutiuni. "Vrem sa ne atragem turisti. De aceea, trebuie sa gasim cele mai bune solutii pentru a ne
dezvolta cat mai bine cu putinta", a spus Horatiu Racuciu, primarul orasului Saliste. La eveniment,
vineri, au luat parte experti din Austria si Italia, care au prezentat proiecte de succes implementate in
aceste tari, precum si reprezentanti ai administratiilor locale si arhitecti. Printre cei prezenti s-au numarat
si primari din localitatile invecinate, respectiv Dumitru Raceu (Tilisca), Iancu Beschiu (Jina), Ion Dancila
(Poiana Sibiului), Bogdan Bucur (Rasinari) si Ioan Dragoman (Agnita). Dupa cuvantari, s-a facut un tur
de masa, cand toti, la Caminul Cultural din Sibiel, s-au prezentat. Dezbaterile au avut in centru aspecte
despre parteneriatele intre autoritatile locale, publice, specialisti, societate civila, sectorul de afaceri,
sistemele culturale teritoriale, planificarea si managementul in dezvoltarea locala, precum si planul
integrat de dezvoltare teritoriala, consortiul Capurso, Cellamare, Valenzano. Iar daca vineri a fost ziua
discutiilor, sambata a fost dedicata vizitelor la Hosman, la Moara Veche, la Biertan si la Saschiz, in
bucataria comunitara.
  
  Evenimentul a fost organizat de Asociatia pentru Tranzitie Urbana, Ordinul Arhitectilor din Romania si
Fundatia "Heritas".
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