
Start discutiilor din pavilion!
Spatiul menit sa gazduiasca pana pe 22 septembrie dezbaterile despre orasul de pe Cibin a fost deschis
ieri, in centrul Sibiului, in prezenta primarului Klaus Iohannis si a lui Michael Engel, directorul Fundatiei
"Heritas", asociatie ce a venit cu aceasta initiativa. "Acest pavilion vine sa informeze publicul larg intr-un
mod inedit despre ce vrem sa facem in continuarea acestui proiect", a spus Iohannis, adaugand ca doreste
sa obtina, prin derularea acestui program, si un feedback din partea publicului participant. "Ideea venita
de la Fundatia <> mi s-a parut foarte interesanta. Sper sa vina cat mai multi sibieni, fie din curiozitate, fie
din interes", a completat primarul Sibiului. La pavilion o sa fie prezent mereu un membru al asociatiei,
care sa ofere informatiile cerute. "O sa stea la dispozitie in fiecare zi un membru al echipei, care sa
poarte discutii cu publicul Sibiului in ceea ce priveste dezvoltarea orasului nostru", a marturisit Michael
Engel. Cei interesati pot lua parte, pana pe 22 septembrie, intre orele 16-18, la activitatile Sibiu Smart
City. Astazi, se va tine, de la ora 20, proiectia prezentarii lui Stelian Alexandru Gal, din partea Centrului
Roman de Energie. De asemenea, si Asociatia AIOS le propune celor interesati un eveniment din ciclul
"Serilor Sibiului", de aceasta data pe tema "Sibiul inedit, fotografii de arhiva". Asociatia va desfasura, de
altfel, si doua activitati pentru copii, miercuri, 18 septembrie, ora 12, ce fac parte din atelierul "Orasul
copiilor", cu teme istorice despre oras, si vineri, 20 septembrie, vor fi ateliere de desen. La deschiderea
pavilionului, a fost prezent si Razvan Pop, directorul Directiei Judetene pentru Cultura Sibiu, care a spus
ca va face tururi ghidate sambata, 21 septembrie, incepand cu ora 11. "O sa descoperim zone din Sibiul
vechi. Eu as merge pe zone care nu sunt atat de cunoscute, precum Piata Aurarilor sau Piata Armelor", a
marturisit acesta.
  
  Sibiu-Smart City este un eveniment organizat de Fundatia "Heritas" si cofinantat de Consiliul Local si
Primaria Municipiului Sibiu, prin Casa de Cultura a Municipiului.
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