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Context
Urban INC a fost selectată de către ONUHabitat să susțină un atelier despre
procesul de urbanizare al României în cadrul
celei
mai
importante
conferințe
interdisciplinare
dedicată
orașelor
organizată la nivel internațional- Forumul
Mondial Urban 7.

Forumul este organizat de ONU-Habitat, o
dată la doi ani şi este una din cele mai
deschise
şi
renumite
platforme
internaţionale în cadrul căreia sunt puse în
discuție procesele de urbanizare şi impactul
lor asupra oraşelor, economiilor, mediului şi
politicilor publice. Cea de-a șaptea ediție a
avut loc în perioada 5-11 aprilie 2014 în
orașul Medellin (Columbia), desemnat în
2013 drept cel mai inovativ oraș din lume.

Vizita de studiu despre transformarea
Medellin dintr-un oraș al infracționalității
către cel mai inovator al oraș din lume a fost
găzduită de arh. Gustavo Restrepo.
Gustavo este directorul
Laboratory of
Studies and Technical Experimentation in
Architecture (LEET) la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB) din Medellín, consultant
pentru design, planificare și managementul
construcțiilor în sectorul privat și public
(directorul Biennale Medellin MDE 11 și
evaluator pentru Medellín city development
plan).
Gustavo Restrepo a câștigat Holcim Awards
Gold 2011 Latin America pentru proiectul
„Integrarea
urbană
a
unei
zone
informale/Urban integration of an informal
area, Medellín, Colombia” și Holcim Awards
Encouragement prize 2005 Latin America
pentru proiectul „De la adăposturi
temporare la locuințe permanente/From
temporary shelters to permanent housing,
Medellín, Columbia”.

Rezultate:
Un atelier
internațional, axat pe
schimbul de
experiență despre
procesele de
urbanizare și
instrumentele de
planificare teritorială
utilizate în prezent în
România și Columbia.

Vizită de studiu în
zonele de locuire
informală (comuna 13)
și zonele de
intervenție de „microurbanism” din Medellin
(Columbia).

Discuție panel cu 6
invitați internaționali
despre diversele
transpuneri ale
echității în principiile
sau noile căi de
acțiune. Rezultatele
discuției au contribuit
la „Declarația de la
Medellin – Forumul
Urban Mondial 7 –
Echitatea ca fundație
a dezvoltării urbane
sustenabile”,
dezvoltată în cadrul
Forumului.
Unica entitate
reprezentată a
României în cadrul
Forumului.

Sesiune de lucru
interactivă cu 75 de
participanți
internaționali de la
Forum pe temele de
(1) practici informale,
(2) proprietatea
asupra terenurilor și
locuințelor și (3)
echitatea transpusă
în procesele de
planificare.

3 evenimente de
diseminare
organizate în
București în
perioada aprilienoiembrie 2014.
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