RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest va decerna marti, 20 octombrie
2015, incepand cu ora 18 in Aula Bibliotecii Universitare Timisoara cea de-a XVIII-a diploma
de excelenta.
Informatii despre acest eveniment si asociatia premiata sunt mai jos, in comunicatul de
presa.

COMUNICAT DE PRESĂ
Decernarea DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ
în domeniul URBANISMULUI PARTICIPATIV
Registrul Urbaniştilor din Romania - Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest vă invită marti, 20 octombrie
2015, de la ora 18,00 in Aula Bibliotecii Universitare Timisoara la decernarea diplomei de excelenţă în domeniul
URBANISMULUI PARTICIPATIV prin iniţiative independente, in cadrul evenimentului “Kundera in film” (eveniment
avanpremiera al Festivalului International de Literatura Timisoara). Premiul este acordat “ASOCIATIEI CULTURALE
ARIERGARDA”, coordonatorului sau DANIEL VIGHI, pentru acţiunile intreprinse PENTRU CONTRIBUTIA LA
COAGULAREA OPINIEI PUBLICE IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A PATRIMONIULUI NATURAL SI URBAN BANATEAN,
ca parte activa a procesului democratic participativ de luare a deciziilor in domeniul urbanismului si amenajarii
teritoriului.
“ASOCIATIA CULTURALA ARIERGARDA” organizatie nonguvernamentala cu sediul in Timisoara promoveaza valorile
civice si democratice prin literatura, educatie patrimoniala si turism cultural, prin crearea unor oportunitati de
comunicare cu ajutorul seminarilor interactive, ateliere si mese rotunde, lansari de carte, tabere literare, constructia
unor siteuri literare sau a unor baze de date apartinand culturii romane. Activitatea “ACA” (formata din oameni de
cultura, studenti, cu nucleul central in mediul universitar) s-a amplificat in timp, realizandu-se un model de constiinta
civica colectiva.
Obiectivele principale “ACA” s-au derulat pe 3 directii:
-Focalizarea opiniei publice asupra patrimoniului local si regional prin programe, seminarii, workshopuri,
manifestări civice, literare, artă plastică, happening și manifestări muzicale de tip art street care să asigure
vizibilitatea patrimoniului urban, a celui de arhitectură rurală multietnică specifică Banatului istoric, avertizări civice
și manifestări publice de protest, menite să oprească degradarea, transformarea și mutilarea
obiectivelor patrimoniale.
-Dezvoltarea turismului cultural prin evenimente culturale care pun în valoare istoria și bogăţia patrimoniului
natural, industrial și cultural-istoric al Banatului istoric din România, Ungaria și Serbia. Construcţia unor trasee de
turism cultural, realizarea unor proiecte pilot a unor trasee culturale cu valoare promoţională pentru tour-operatorii
din turism.
- Promovarea valorilor literare regionale și naționale prin crearea, în mod continuu şi pe termen lung, a unor
oportunităţi de comunicare prin seminarii interactive, ateliere şi mese rotunde, lansări de carte, tabere literare,
construcţia unor siteuri literare și a unor baze de date cu scriitori, istorici, artiști plastici aparţinând culturii române.
Din proiectele derulate (site: http://www.ariergarda.ro/ ) amintim: 1. Sărbătoarea străzii Emanoil Ungureanu
(2008)/ 2. Sărbătoarea străzii Eugeniu de Savoya (2009)/ 3. Sărbătoarea străzii Mercy (2010)/ 4. Sărbătoarea străzii
A. Pacha (2011)/ 5. Proiectul Aleea din parc (2012).
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