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n perioada 28-30 martie va avea loc la
București evenimentul Acasă. În dialog cu migranții, realizat de Forumul
Cultural Austriac cu sprijinul ArCub, al
Muzeului Național de Artă Contemporană
(Spațiul Platforma), al Centrului Național
al Dansului București și al Mandragora Film.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate două
spectacole de teatru, o conferință pe tema
migrației contemporane, rezultatele unui atelier de povești personale la care participă copii
și adolescenți din familii de migranți și un film.
În 2010, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, promotorul unor politici violente privind
expulzarea romilor, a dat câteva declarații care
au inflamat opinia publică și au născut controverse acide: „Refuzăm să acceptăm instalarea
cartierelor sărăcăcioase, cu locuințe mizere, la
porțile orașelor noastre. Aceste cartiere nu sunt
demne nici de Franța, nici de idealul european“.
Declarațiile lui Nicolas Sarkozy au reprezentat unul dintre punctele de pornire în conceperea spectacolului Slobodija Odysseia, mon
Amour! (Bahamut Productions), care va fi prezentat pe 28 martie, de la ora 20.00 la ArCub.
Slobodija Odysseia, mon Amour! combină – folosind muzică live, dans, și text – „mitul
migrant“ clasic din Odiseea cu povești despre
„eroii invizibili“ ai migrației actuale.
Pe 29 martie, de la ora 11:30, la Spațiul
Platforma are loc conferința Migrația în ziua de
azi, cu sprijinul OIM (Organizația Internațională
pentru Migrație) care propune o abordare din
mai multe perspective asupra dinamicii contemporane a migrației. La conferință sunt invitați
să participe migranți, sociologi, reprezentanți
ai autorităților publice și ai ONG-urilor care

au dezvoltat diferite programe privind situația
din România. Perspectiva acestora va fi
completată de analiza jurnalistei austriece
Susanne Scholl, autoarea unei cărți de referință –
Singură acasă. Cartea are în centru destinele

contorsionate ale unor migranți pe care autoarea i-a cunoscut personal, documentându-le
experiențele în timp ce solicitau azil politic în
Austria. În cadrul conferinței vor fi prezentate și rezultatele atelierului Povești de graniță,
realizat timp de o lună cu adolescenți și copii
din familii de migranți. Atelierul este o arhivă de
povești personale, de hărți subiective cu granițe
pulverizate.
În spectacolul Nu ne-am născut în locul
potrivit (29 martie, Centrul Național al Dansului
București, ora 19:30), Alice Monica Marinescu
și David Schwartz construiesc un arc istoric al
migrației contemporane. Nu ne-am născut...
este spectacolul confruntării cu propria noastră
existență cotidiană, cu sistemul birocratic sufocant, cu toleranța de fațadă și discriminările de
care ne lovim în România. Poveștile „celorlalți“
devin teritoriul simbolic al poveștilor noastre de
zi cu zi, trăite la adăpostul unei cetățenii care, în
timp ce pentru noi ajunge să nu mai însemne
aproape nimic, pentru alții înseamnă totul.
Filmul regizat de Marian Crișan, Morgen – o
incursiune într-un orășel situat la granița româno-ungară – va fi proiectat pe 30 martie, de la
ora 19:00 la spațiul Platforma.
Acasă. În dialog cu migranții ne ajută să
înțelegem mai bine fețele invizibile ale migrației
contemporane.

Carol53 nu este doar o adresă

Luiza Daneliuc

În vara lui 2012, un grup de absolvenți
și de studenți la Arhitectură au
obținut acordul proprietarului pentru
a igieniza o casă aflată pe un bulevard
celebru al capitalei și a o integra
în viața comunității. Carol 53 este
un program cultural independent,
un spațiu de exprimare liberă, o idee
care poate servi drept model de abordare
pragmatică grupurilor de inițiativă care
doresc să intervină în spații degradate
sau abandonate. Este un spațiu apolitic,
deschis, ce stimulează, încurajează
și promovează inițiativa.
Am stat de vorbă cu Lucian Sandu-Milea
și cu Solot Dan Cristian, doi dintre tinerii
implicați în acest proiect.

Este un program experiment. Au mai fost
inițiative similare înaintea noastră. Îți trebuie
foarte mult curaj sau foarte mulți bani.
Sunt multe clădiri de genul ăsta care ajung
să fie renovate, dar mare parte suferă dacă
este oprit șantierul din lipsă de fonduri și oricum toate sunt scoase din circuitul comunității.

Locuiți permanent aici?
Da, noi doi da, dar nu toți cei din proiect. Ideea principală a fost să nu mai stăm
separați, fiecare în apartamentul lui, ci să ne
vedem într-un loc, să avem condiții mai plăcute și în același timp să facem și ceva cu spațiul
respectiv. Să-l facem semi-public.
Apoi am început să ne gândim că poate
dacă proiectul se dezvoltă mai mult ar trebui
să separăm spațiul public de cel privat. Ține și
de stilul de viață, am îmbrățișat ideea asta de
insulă. Mulți dintre noi avem și propriile noastre activități și joburi plătite.

Nu vă e incomod să locuiți aici?
Am ajuns la nivelul la care aici este acasă.
Dar stilul de viață este foarte alternativ, nu presupune neapărat atașamentul de un loc anume. E un mecanism în care acționezi mult mai
liber. Libertatea asta presupune decizii pentru
acțiunile tale, nu înseamnă că nu facem nimic.
În această iarnă am muncit mai mult decât am
muncit oriunde în altă parte, dar aveam programul și ritmul nostru propriu.

Ce lucrări de reabilitare ați făcut până
în prezent și cu ce bani?
Prima lună a fost cea mai grea și a fost de
igienizare. În a doua lună ne-am ocupat de

acoperiș. Dacă ploua două zile la rând, subsolul se inunda. Nu existau țevile de canalizare, de
apă, elementele din metal dispăruseră, așa că
a trebuit să proiectăm și să reinstalăm. Băile nu
mai existau, chiar și unii pereți lipseau. Și refacerea tâmplăriei ne-a dat multă bătaie de cap.
Vrem să arătăm că se pot face lucrurile astea în colaborare cu specialiști, dar și cu ajutorul comunității. Costurile majore sunt cu forța de
muncă și noi am găsit alternativă la acest cost.
Deocamdată singura sursă de venit este
acest proiect. Inițial au existat niște bani proprii
investiți dar puțini, foarte puțini. Nu știu dacă sumele strânse din evenimentele organizate de
noi aici vor renova casa, dar cu siguranță vor
stopa degradarea. Ăsta a fost și angajamentul
nostru față de proprietar: ca timp de doi ani să
stopăm degradarea gravă a casei.

Ce fel evenimente găzduiți?
Expoziții de fotografii, concerte, piese de
teatru, seri de lectură, bazar de obiecte diverse, evenimente pentru oameni cu probleme financiare.

Ce se întâmplă dacă proprietarul vine și
spune că dorește să vândă casa sau pur
și simplu să vă dea afară?
Am discutat cu proprietarul, care este și el
arhitect. În niciun caz nu dorește scoaterea
casei din circuit. Este normal că am avut cu
dânsul o înțelegere pe doar doi ani ‒ nu ne
cunoștea, nu prezentam nicio garanție. Trebuia
să ne oferim răgaz reciproc. Noi am adus valoare clădirii prin conceptul nostru de spațiu
cultural. Sunt multe clădiri noi care stau abandonate, goale. Cea mai mare amenințare pentru o clădire este lipsa de utilitate. Perspectiva
frumoasă este un București în care dezvoltatorii să realizeze un peisaj în care simți că ești
într-un oraș cu clădiri bine argumentate estetic,
economic și social.

Vreți să faceți din acest experiment o
rețetă de succes, să preluați și alte case
abandonate din București?
Au fost mulți care au preluat din conceptul
ăsta de hub (n.red. nod) cultural. Am fost și noi
influențați de el așa cum se manifestă în străinătate, nu l-am inventat. Facem parte dintr-un
val, dintr-o mișcare. Multe cluburi și baruri și-au
adăugat și funcția culturală.

Cum pot alți oameni să se implice, să
contribuie la revitalizarea acestui loc?
Aici am avut o surpriză: mulți veneau
la petreceri, dar nu și la partea de șantier.
Transformările vizibile necesită componenta asta de muncă. Bineînțeles că și artiștii au
aportul lor prin evenimentele la care participă
cu arta lor. Încercăm să menținem balanța între voluntarii care se implică în munca fizică și
cei care își aduc aportul în mod artistic.
Avem o listă cu activități fizice: de curățat
două camere, de finalizat o baie. Lucruri pe
care le poate face orice om: de așezat o bibliotecă, cărți, de văruit, de curățat pereții.
Căutăm pe cineva care să se ocupe de organizarea de evenimente pentru ca noi să ne
putem concentra asupra șantierului. De postat pe Facebook avem nevoie, de facut PR la
evenimente. Nu suntem foarte pretențioși: ne
dorim să nu abandoneze lucrul început.

Contact: casacarol53@gmail.com
Bd. Carol I, nr. 53
Pagina de FB si site
www.facebook.com/casacarol53
http://casacarol53.wordpress.com
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Care este povestea casei de la numărul 53?
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Orașul zăpezii,
Bucureștiul la final de lopată și pluguri
Andrei Constantinescu
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Iarna lui 2013... sau mai bine zis a lui 2013
spre 2014 a acoperit Bucureștiul din cap până
în picioare. Străduțe, șosele, bulevarde, mașini,
bicicliști, taximetriști, vânzători ambulanți și
câini ai străzii, toți au fost surprinși de cantitatea de zăpadă care a îmbrăcat capitala în haine
albe. În astfel de situații Primăria Municipiului
București (PMB) se pregătește, teoretic cu
ceva timp înainte, cu materiale, utilaje sau toate cele necesare pentru a face față nămeților
friguroși. Nu doar PMB-ul se apucă timpuriu de
treabă ci și primăriile din fiecare sector, de la

Intervenție
cu utilaje și operatori:
în data de 26.01.2014
Sectorul 1:
utilaje: 72, operatori: 246
Sectorul 2:
utilaje: 82, operatori: 40
Sectorul 3:
utilaje: 57, operatori: 24
Sectorul 4:
utilaje: 51, operatori: 36
Sectorul 5:
utilaje: 34, operatori: 70
Sectorul 6:
utilaje: 51, operatori:
43
1 la 6. Edilii au rolul de a coordona o campanie eficientă de întâmpinare a iernii. Cu toții am
fost martori la cât de dificil a fost anotimpul rece
pentru București.
În capitală iarna s-a așternut bine de tot, cu
țurțuri, cu zăpadă și cu derdelușuri de toată
frumusețea. Cât de bine s-au mișcat primăriile
pentru a gestiona situațiile cu traficul, fie el rutier sau pietonal, am încercat să ne dăm seama
urmărind în cifre, în declarații și în comandamente. La început de 2014 un comunicat de
presă emis de Primăria Municipiului București
anunța că în conformitate cu raportările operatorilor de salubrizare din toate sectoarele capitalei, 455 de utilaje erau pregătite de intervenție.

Foto: Mihaela Butacu

De asemenea, exista un total de materiale antiderapante categorisite în felul următor:
20.621 de tone de clorură de sodiu
4.673 de tone de alte materiale (clorură de
calciu și eco-taw) și
75 de tone de nisip.
Comunicatul era emis la data de 22.01.2014.
Pe 25 ale lunii ianuarie zăpada deja lovise
Bucureștiul, iar PMB iese cu un alt comunicat de presă. Anunță că „la ora 10:00 se aflau

Intervenție
cu utilaje și operatori:
în data de 27.01.2014
Sectorul 1:
utilaje: 128, operatori: 282
Sectorul 2:
utilaje: 60, operatori: 62
Sectorul 3:
utilaje: 36, operatori: 30
Sectorul 4:
utilaje: 29, operatori: 42
Sectorul 5:
utilaje: 33, operatori: 70
Sectorul 6:
utilaje: 41, operatori:
40
în teren 336 de utilaje și 1107 de operatori. În
prezent, utilajele intervin prin pluguire și, acolo unde sunt semnalate poduri de gheață, se
aplică materal antiderapant. De asemenea, se
intervine pe străzile laterale.“ În toată schema
deszăpezirii prioritate la „scos nămeți“ au avut
unitățile spitalicești, stațiile de salvare, unitățile
de primiri urgențe, bulevardele mari, piețele importante din fiecare sector, șoselele importante și apoi străzile secundare. Șoferii au putut
simți pe pielea lor cât de bună sau rea a fost
circulația în oraș.
Pe final de ianuarie, primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, iese cu o declarație transmisă pe țeava unui alt comunicat de presă.

Foto: Teodor Pricop

Cine plantează un pom n-a trăit degeaba pe pământ.

Data era 28.01.2014: „La ora 5:30 se aflau în
teren 250 de utilaje de deszăpezire și 425 de
operatori, dintre care aproape 100 de oameni
voluntari. S-a acționat prin pluguire, acolo unde
a fost cazul, și s-a cărat zăpada de pe arterele mari, dar și de pe străzile secundare. Intrările
în București funcționează în toate punctele cardinale. Suntem pregătiți de două zile, de când
s-au primit avertizările de ninsoare și sper ca
ceea ce vedeți acum ‒ străzi la negru ‒ să poată fi și mâine dimineață. Începând cu ora 10:30,
utilajele vor acționa în baterie, însoțite de Poliția

Intervenție
cu utilaje și operatori:
în data de 29.01.2014
Sectorul 1:
utilaje: 72, operatori: 310
Sectorul 2:
utilaje: 74, operatori: 180
Sectorul 3:
utilaje: 64, operatori: 35
Sectorul 4:
utilaje: 51, operatori: 40
Sectorul 5:
utilaje: 38, operatori: 70
Sectorul 6:
utilaje: 61, operatori:
31
Rutieră și Poliția Locală.“, a declarat primarul
Sorin Oprescu.
Conform contractelor semnate cu fiecare
primărie de sector în parte, operatorii de salubritate au avut obligația de a transmite către administrațiile locale numărul de utilaje și
de operatori cu care au intervenit. Primăria
Municipiului București susține că între 25 și 31
ianuarie au fost ridicați în total 71.490 de metri cubi de zăpadă de pe arterele de circulație
ale Bucureștiului. Cu toate acestea, anvergura
din jurul mobilizării create cu ocazia înzăpezirii orașului nu prea a fost eficientă. În perioada de grație a ninsorilor din București, preț de
mai multe zile, trotuarele din capitală au căzut
pradă zăpezii și au rămas blocate o bună bucată de vreme. Pe deasupra, unele stații ale
mijloacelor de transport în comun erau sufocate de cantitatea de omăt care încă nu fusese ridicată în totalitate. Astfel, circulația, în
speță intrarea și ieșirea mijloacelor de transport în comun în alveolele special create, a
fost defectuoasă. Călătorii au resimțit aceste neajunsuri administrative, fiind greu pentru aceștia să ajungă la autobuze, tramvaie
sau troileibuze prin maldărele de zăpadă care
existau în stații.

Meserii și prăvălii

Un altfel de București,
colorat și luminos
Gabriela Teodora Vătafu
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Anul bun se cunoaște încă din primăvară.

pe bulevardele principale?
Potrivit cifrelor obținute de la autoritățile
municipale de site-ul de știri Hotnews.ro,
Primăria Municipiului București, prin Administrația Străzilor, a plătit în ultimii trei
ani circa 480 de milioane de lei pentru
întreținerea bulevardelor principale din
București. Acești bani au fost folosiți
cu precădere pentru astuparea gropilor din carosabil, înlocuirea bordurilor și
reparațiile de întreținere anuală a străzilor. Cele 100 de milioane de euro au
ajuns în conturile firmelor Tehnologica
Radion, Delta ACM, Euroconstruct,
Straco Grup, Strabag și Procons.
Hotnews.ro a realizat și o comparație
a sumelor cheltuite pe astuparea gropilor
cu sumele aferente principalelor investiții
în infrastructura rutieră realizate în ultimii
ani. Astfel, modernizarea bulevardului
Liviu Rebreanu a costat 17 milioane de
euro, bulevardul Buzești-Berzei-Uranus,
recent inaugurat, 55 de milioane de euro,
pasajul rutier de pe șoseaua Mihai Bravu
35 de milioane de euro, iar modernizarea șoselelor Pantelimon și Iancului costă 70 de milioane de euro.
Contractele pentru întreținerea străzilor aflate în administrarea Primăriei
Municipiului București au fost atribuite
în 2011, ele urmând să expire în aprilie
2015. PMB are în administrare circa 500
de căi rutiere, reprezentând bulevardele principale și străzile pe care circulă
mijloacele de transport în comun, restul
străzilor fiind în administrarea sectoarelor. Pentru acestea, primăriile de sector încheie la rândul lor contracte pentru
întreținere și reparații.

Bucureşti!

Emil Dascălu
www.tiffany-art.ro
Strada Matei Voievod nr. 20A
Tel: 0723 185 037

■■ Cât ne costă astuparea gropilor de
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liber, domnul Emil Dascălu a renunțat la funcția
de economist și a deschis atelierul. Deși în
Statele Unite ale Americii lămpile și vitraliile
sunt considerate obiecte comerciale, totuși în
Europa acestea sunt privite ca obiecte de lux
și sunt asociate castelelor. Fără a fi descurajat, domnul care aduce lumina și culoarea în
casele oamenilor a strâns în jurul său colegi
din sfera artelor vizuale și a inventat un „atelier-magazin“ în care cei care îi trec pragul să
poată admira modul în care minunățiile devin
realitate.
În ceea ce privește tradiția vitraliului în
București, domnul Emil Dascălu crede că
au existat ateliere la începutul secolului trecut, dat fiind faptul că i s-a solicitat restaurarea unor vitralii vechi. Cât despre viitorul
acestei arte, dumnealui are încredere că va
fi unul bun, având în vedere că au devenit tot
mai dese cursurile de introducere în tehnica Tiffany, pe care le ține la atelier și în cadrul unor școli sau licee. Cu răbdare și cu linii
curbe tăiate perfect în sticlă, cu instrumente
de măsurat și cu altele pentru lipit, cu tehnică
și cu artă oricine poate crea un obiect pe care
să-l păstreze.
Un atelier deosebit, cu lumină din lămpi și
culoare prin vitralii, cu un domn care a avut
curajul de a transforma o pasiune într-o afacere, care lucrează cu profesionalism și care
își dorește să dăruiască celorlalți bucureșteni
obiecte cu povești și atmosferă caldă, într-un
oraș din ce în ce mai rece. Cum ar fi ca fiecare dintre noi să creeze o ușă care, odată deschisă, să lumineze încăperea? Bucureștiul ar
fi asemenea unui cer înstelat.
Înainte să plecați de la atelier, vă rog să
priviți din nou în oglinda cu ramă verde. Veți
găsi un chip cu zâmbet și cu speranță.

■■ Buget de 436 milioane lei pentru
metroul din Drumul Taberei
Magistrala 5 de metrou (tronsonul
care leagă cartierul Drumul Taberei de
Universitate) va beneficia în acest an de
un buget de 436 de milioane de lei, a
anunțat ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea. Anunțul a fost făcut în cadrul
ședinței Comisiei de Dialog Social (CDS),
în care s-a dezbătut prioritizarea proiectelor de investiții publice din acest an.
Banii pentru continuarea lucrărilor la
magistrala 5 a metroului bucureștean vor
proveni din fonduri structurale nerambursabile, atrase prin intermediul Programului Operațional Sectorial – Transport
(POS-T), program inițiat de Comisia Europeană.
Potrivit programului de lucrări, structura stațiilor și a tunelelor va fi gata în
prima jumătate a anului 2015. Urmează
lucrările de montare a căii de rulare, cele
de automatizări și finisajele. Darea în
folosință a tronsonului Râul Doamnei Eroilor 2 este planificată pentru al doilea
semestru al anului 2016.

Bună

nchideți ochii. Luați troleibuzul 92 de
la Universitate până la stația Matei
Voievod. Aveți grijă cum coborâți treptele pentru că a plouat și ați putea să
alunecați. Țineți ochii închiși? Nu trișați,
vă rog! Vreau să vă fac o surpriză.
Mergeți ușor pe strada Matei Voievod, până
ajungeți la numărul 20A. Urcați treapta de
la intrare și deschideți ușa, deschideți ochii,
deschideți mintea.
Bine ați venit la atelierul de lămpi și vitralii. După primul pas, priviți în stânga. Veți găsi
o oglindă frumoasă, ovală, cu o ramă din mai
multe nuanțe de verde. Rețineți figura tristă și
privirea întunecată, cu griji de la serviciu purtate în spatele ochelarilor. Acum priviți în jur –
o cămăruță cu cinci scaune ocupate de oameni zâmbitori (pe al șaselea vă rugăm să
luați loc, l-am păstrat special pentru dumneavoastră), bucăți de sticlă colorată, lămpi în diferite forme, desene cu vitralii pe un panou de
plută, trei pălării agățate pe perete, un ceas
cu cioburi de sticlă în loc de cifre și ritmuri de
Nirvana la un radio cultural.
Emil Dascălu, domnul cu lămpi și cu pălării, s-a întâlnit prima oară cu splendidele lămpi
Tiffany într-o călătorie la Londra, în urmă cu
20 de ani. Când s-a întors, a început să caute
informații despre Louis Comfort Tiffany, un artist american care a revoluționat arta vitraliului
în jurul anului 1900 din două puncte de vedere: a folosit sticlă opalescentă (prin care lumina trece difuz) și a brevetat o tehnică prin care
a creat forme neregulate, folosind baghete de
plumb și foiță de cupru lipită cu cositor. În afară
de lămpi și de vitralii, prin metoda Tiffany pot fi
create mici decorațiuni, obiecte de design interior, rame pentru fotografii, bijuterii etc.
După ce a urmat un curs de inițiere în
Frankfurt și a exersat tehnica Tiffany în timpul

Știri

Komunitas. Pentru comunitate
„acasă“. Trec deseori prin locurile copilăriei. Se
spune că dacă vrei să vezi ce mult te-ai schimbat trebuie să mergi în locuri care nu se vor
schimba niciodată. Dar în București totul se
schimbă repede. M-am întrebat deseori de ce
străinii aleg capitala noastră când ei au țări dezvoltate cu tot ce-și doresc. Răspunsul lor m-a
făcut să zâmbesc: sunt pasionați de clădirile
vechi, de care nimeni nu s-a atins, pe care statul le lasă în voia sorții. În țara lor nu se găsește
așa ceva. Totul este reconstituit și gata pentru
public. Oamenii aceștia sunt pasionați de trecut, iar în România îl văd în toată splendoarea.
Noi, bucureștenii, suntem dezgustați de asemenea lucruri, de clădiri vechi cu tradiție, stil, istorie. Preferăm să fie înlocuite cu clădiri cât mai
înalte ca să devenim „europeni“. Asta ne va dis-

proiectare și construcție, expoziții și intervenții
urbane realizate chiar de ei. La finalul proiectului, elevii vor prelua inițiativa și vor realiza câteva
intervenții în curtea liceului sau în spațiul public.
Pentru a se înscrie în proiect, Mihaela Gabriela Nițoi, elevă în clasa a zecea, a trimis scrisoarea de mai jos:
„Îmi iubesc orașul, iubesc tot ce este el.
Cu bune, cu rele este locul pe care-l numesc

truge. În viitor, la colț de stradă nu vom mai întâlni un simplu supermarket ci magazine mari,
imense.
Deseori, când mă aflu pe lângă clădiri vechi,
mă opresc și încerc să-mi imaginez cum era
atunci, viața simplă a oamenilor, încrezători în
sine și cu libertate sufletească. Realizez că miaș fi dorit să trăiesc atunci. Revin la realitate datorită claxoanelor oamenilor grăbiți.

În ziua de azi, cea mai mare problemă este
lipsa semnalului Wi-Fi. Evoluția este normală,
este normal să încercăm să ne ușurăm viața.
Dar uneori uităm să trăim. Mereu trebuie să te
zbați pentru a realiza ceva, pentru a simți gustul victoriei, dar tot mai multă lume încearcă să
scape de faza încercării.
În concluzie, Bucureștiul este superb, încărcat cu o istorie bogată, care te poate face să te
întorci în timp. Dar are nevoie de oameni cărora să le pese, care să acționeze, nu doar să
aștepte. Sunt fericită că locuiesc aici, dar mi-aș
dori alt fel de oameni pentru acest oraș. Trebuie
să fie interesați să-și salveze orașul, să arate viitoarelor generații ceva din trecutul lor. De asta
este nevoie aici, de interes.“

Bună

dimineaţa,

Bucureşti!
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Poate că din descrierea de „laborator interdisciplinar socio-antropologic și educațional“
nu rezultă asta, dar Asociația Komunitas este
o prezență activă „la firul ierbii“, majoritatea proiectelor sale derulându-se în școli și licee, în
cartiere, pe străzile orașului, în mijlocul și cu
participarea tinerilor.
Recent, cei de la Komunitas (www.asociatia-komunitas.ro) au inițiat „Laboratorul de urbanism“, un proiect desfășurat împreună cu
Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrari publice
„I. Socolescu“, prin care tinerii liceeni se familiarizează cu noțiuni elementare de urbanism,
antropologie urbană și implicare civică. Partea
inedită este că elevii nu vor învăța aceste lucruri
în cadrul unor ore de curs plictisitoare ci prin
plimbări și explorări urbane, ateliere creative de

Bună dimineața, București! vine la dumneavoastră acasă.
Dacă doriți să fiți sigur că nu ratați niciun număr al publicației lunare Bună dimineața,
București!, iată, mai jos, cum puteți proceda.
Completați acest formular dacă doriți să vă abonați. Trimiteți-l împreună cu o copie a
chitanței de plată a abonamentului pe adresa Asociația Bună dimineața, București! C.P. 32
O.P. 80, București. Contravaloarea abonamentului se va achita prin mandat poștal sau OP
în contul IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, deschis la Raiffeisen Bank, Agenția Trapezului,
București, CIF: 31493928. Banii din abonamente contribuie la plata tiparului, singurul cost pe care
suntem nevoiți să-l acoperim.
Pentru informații suplimentare, scrieți-ne la abonamente@infobdb.ro.
Nume _____________________________ Prenume _________________________________
Adresa: Str. ______________________________________________ Nr. _______ Bl. _____
Et. _____ Ap. ____
Telefon (opțional) _____________________________
Localitate _______________________ Sector ______
■ 6 luni: 60 de lei | Pensionari: 30 de lei
■ 12 luni: 100 de lei | Pensionari: 60 de lei

Strada nu este toaleta nimănui.
Cu toții ne enervăm când călcăm
într-o grămăjoară (sau grămadă)
urât mirositoare.
Așadar, dragi stăpâni de căței,
când ieșiți la plimbare cu patrupezii,
nu uitați să aveți întotdeauna
la dumneavoastră câteva pungi
de plastic sau de hârtie cu care
să adunați excrementele cățelului
dvs., pentru a le arunca în cel mai
apropiat coș de gunoi
(tomberon, pubelă, ghenă).
Deși biodegradabile, excrementele
animale nu dispar peste noapte.
Este foarte posibil ca și câinele dvs.
să aprecieze gestul.

Un mic efort
pentru mai mult confort!

Prezența câinilor fără stăpân
pe străzile orașului
nu este o dovadă de civilizație,
însă adoptarea lor este.
Dacă doriți să adoptați un prieten
patruped, iată ce trebuie să știți.

Diana Marinescu

V

ă deranjează mașinile parcate pe trotuar care vă obligă să
circulați cot la cot cu autoturismele pe străduțele dintre blocuri? Dar
șoferii care își amintesc că este
verde pentru pietoni pe la jumătatea trecerii? Sunt mai simpatici amatorii de
senzații tari cărora le place să audă claxonul
atunci când traversează pe oriunde, numai prin
locurile permise nu? Nici bicicliștii nu se lasă
mai prejos, și ei vor să fie cât mai prezenți pe
acest câmp de luptă care este șoseaua. Pare
că fiecare are propriile reguli și vrea să le impună.
Ce a făcut fiecare dintre noi când a întâlnit
astfel de situații, în afară de a înjura cu năduf și
a visa să ajungă într-o țară civilizată? Recunosc
că eu, până acum, nimic. Victor Adir este un
român atipic. A fost plecat în străinătate 8 luni
pentru studii doctorale pe când era asistent universitar la Politehnică și nu numai că i-a fost
dor de România și de București, dar s-a gândit să aducă cu el și niște schimbări. A reușit

Telverde: 0 800 800 877
Adăpostul Odăi (Primăria Sectorului 1)
Șos. Odăi, nr. 3-5, sector 1
Mijloace de transport: troleibuzul 97 de la
Gara de Nord până la LAROMET și de acolo
autobuzul 304 până la A.D.P. Sector 1; tramvaiul 41 până la Casa Presei Libere (Scânteia) și
de acolo autobuzul 304.
Luni, miercuri și joi: 11:00 – 13:00
Telefon: 021 490 40 07
Pentru a semnala abuzuri apelați: Poliția,
Direcția Sanitar-Veterinară (tel: 021 348 05 65)
sau Vier Pfoten (tel: 021 311 25 98).
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Adăpostul Pallady
Bdul Th. Pallady nr. 262, sector 3 (pe strada
Lunca Jariștei)
Mijloace de transport: tramvaiul 27 până la
stația IOR 2, adică a patra stație de la Piața
Sălăjan (stația de metrou Nicolae Grigorescu).
Luni, miercuri și vineri: 11:00 – 13:00
Telefon: 021 345 27 40

Bucureşti!

Petiții

Din bazele de ecarisaj ale primăriilor (cele de
mai jos) adoptarea unui câine este gratuită.
Dacă doriți să adoptați direct de pe stradă,
câinii n-ar mai fi capturați cu crosa, traumatizați
și duși în bazele de ecarisaj. Asta înseamnă și econommie la bugetul primăriei. Pentru
a preveni abandonul puilor, este important să
sterilizați patrupedul. Există organizații profesioniste, care oferă sprijin în acest sens. Vier
Pfoten România oferă gratuit: prinderea (dacă
sunt speriați și este necesară o intervenție specială), sterilizare, vaccinare și microcipare.
Există și multe adăposturi ale organizațiilor
specializate, din care lumea poate adopta căței sănătoși, vaccinați, sterilizați. Despre
acești căței, specialiștii oferă informații detaliate
potențialilor adoptatori: temperament, istoricul
medical, proveniența, cu ce fel de stăpâni sunt
compatibili. În funcție de caracter, unii câini sunt
recomandați pensionarilor, alții familiilor cu copii ș.a.m.d. Locul fiecărui câine adoptat dintr-un
adapost privat va fi imediat luat de un alt cățel
salvat de pe stradă. Adoptarea unui câine din
adăposturile particulare este gratuită.

dimineaţa,

Abandonul reprezintă lăsarea unui animal aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe
domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical. Abandonul constituie infracțiune
și se pedepsește confom Legii nr. 9/2008 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 205/2004
privind protecția animalelor.
Ca adoptator aveți obligația de a-i asigura animalului adoptat toate condițiile de bună-

De unde pot adopta?

Adăpostul Mihăilești
Str. Complexului 1, Mihăilești, jud. Giurgiu
Luni – vineri: 9:00 – 15:00
Telefon: 0372 765 164, 021 312 95 55

Bună

Ce spune legea?

stare: hrană, adăpost, tratament medical veterinar atunci când este cazul.

Adăpostul Bragadiru
E 70, Bragadiru, Gospodăria Agrozootehnică
Luni – vineri: 10:00 – 14:00

Brigada Rutieră București – Telefonul Cetățeanului: 021.9544
Poliția Locală Sector 1 – Telefonul Cetățeanului: 021.9540
Poliția Locală Sector 2 – Dispecerat: 021.252.57.70
Poliția Locală Sector 3 – Telefon: 021.9543
Poliția Locală Sector 4 – Dispecerat: 021.9441
Poliția Locală Sector 5 – Dispecerat: 021.312.28.81
Poliția Locală Sector 6 – Dispecerat: 021.413.16.20

să facă unele îmbunătățiri în traficul din capitală, dar, mai mult de-atât, ne-a convins că și noi
putem face asta. Trebuie doar să ne dorim și să
acționăm.
A creat un blog unde a postat o mulțime de
fotografii ale unor nereguli flagrante, ce puneau
în pericol siguranța participanților la trafic: oprirea în mijlocul bulevardului sau în stația de autobuz, parcarea pe spații verzi, cu avarierea
diverselor indicatoare sau dărâmarea unor garduri, parcarea pe trotuar, atât de obișnuită pentru bucureșteni, și multe altele. I-a îndemnat și
pe alții să identifice astfel de situații și a adunat
40 de fotografii cu diverse nereguli. A depus 23
de sesizări la Poliție și, după 109 zile de la începerea demersului, a făcut un bilanț: 41% dintre
cazuri fuseseră rezolvate.
La secțiunea „Îmbunătățiri“, Victor a postat
situația de „după“, ca în reclamele la vreun produs miraculos. La intersecția dintre B-dul Dacia
cu Calea Moșilor, locul dat drept exemplu negativ, Poliția era la datorie: stația RATB fusese
eliberată, mijlocul drumului ‒ deblocat, pietonii

care traversau haotic au fost amendați, la fel ca
șoferii ce continuau să parcheze anapoda, taxiurile se aflau pe locul special amenajat și nu
mai încurcau traficul.
La secțiunea „Participă la schimbarea din
trafic“ găsim toate numerele de telefon unde
putem semnaliza nereguli care ne strică ziua.
Victor dă câteva exemple: atunci când descoperi că locul de parcare marcat conform
prevederilor în vigoare ți-a fost ocupat, când
mașina îți e blocată de o alta iar șoferul acesteia nu mai apare sau când nu mai poți circula pe trotuar, pentru că acolo se află parcate
autoturismele.

„România este așa cum alegem
noi să fie. Tu cum ți-o dorești?“
Acesta este motto-ul de pe blogul lui
Victor: www.victoradir.ro

Unde se duc cei 2%?

D

Expoziții
umneavoastră ce faceți cu 2%
din impozitul pe care îl plătiți pentru venituri?

Dacă nu faceți nimic sau poate
nici nu v-ați gândit până acum că
puteți face ceva, suma va rămâne la bugetul
statului. Nu veți ști niciodată pe ce va fi cheltuită exact, ba mai mult, s-ar putea să finanțeze
un proiect pe care altfel nu l-ați sprijini.
În schimb, dacă vă hotărâți să direcționați
cei 2%, devine alegerea dumneavoastră.

1) Descărcați de pe site-ul nostru (www.
infobdb.ro/doi-la-suta) formularul care vi se
potrivește (am completat deja datele noastre)
sau faceți un drum la Administrația financiară
și solicitați formularul:
230– dacă în anul 2013 ați obținut numai
venituri din salarii (sau pensii);
200– dacă în anul 2013 ați avut venituri din
alte surse (PFA, profesiiliberale, drepturi de
autor, chirii etc.). Dacă folosiți formularele de
la Administrația Financiară, trebuie să bifați
„Susținerea unei entități non-profit/unități de
cult“ și apoi să completați cu datele noastre:
Denumire entitate non-profit:
ASOCIAȚIA BUNĂ DIMINEAȚA, BUCUREȘTI!
Cod de identificare fiscală: 31493928
Cont bancar(IBAN): RO85 RZBR 0000
0600 1554 3016

dimineaţa,

„Bună Dimineața, București!“ este ziarul
comunității din care și dumneavoastră faceți
parte. Cu 2% din impozit, ne ajutați să vă
aducem în continuare informații importante despre orașul nostru. La fiecare apariție,
publicația noastră independentă și voluntară
ajunge la cel puțin 10.000 de bucureșteni.

Tot ce trebuie să faceți este să urmați trei pași
simpli:

2) Completați cu datele personale, în dublu exemplar. La rubrica „Suma“ nu trebuie
să completați nimic. O vor calcula cei de la
Finanțe.

Bună

Bucureşti!
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Unde ne simțim bine?

3) Trimiteți formularele completate la Administrația Financiară de care aparțineți, fie în
persoană, fie prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) până pe 25 mai
2014.

2%
Bună dimin eaţa

BUCUREŞTI

Ziarul cu care ne trezim

www.infobdb.ro
e-mail: redactie@infobdb.ro
voluntariat@infobdb.ro
evenimente@infobdb.ro
C.P. 32 O.P. 80
Ziarul nostru este distribuit în:
librăriile Cărturești (Verona),
Humanitas (Cișmigiu și Kretzulescu),
Kyralina și Anthony Frost, teatrele
Nottara, Bulandra, Excelsior, ArCuB,
Carol 53, Green Hours, Clubul Țăranului,
Subsol Bar, Have a cigar, La copac,
Delicatese Florescu, Biblioteca
Centrală Universitară, Biblioteca
Universității „Spiru Haret“, Universitatea
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“,
Institutul Cervantes, Centrul Ceh,
Institutul Francez, Cinema Studio,
Cinemateca Union și Cinema
Elvira Popescu.

Dacă aveți nevoie de ajutor sau dacă aveți
nelămuriri, contactați-ne la numărul 0723 559
493.

Publicație editată
de Asociația
Bună dimineața,
București!
Mihaela Butacu
Luminița Corneanu
Bogdan Franovici
Dan Ghiță
Teodor Pricop
Ioana Simionescu

Aurul și argintul antic al României,
expoziție-eveniment la care au contribuit
32 de muzee din toată țara. Muzeul Național
de Istorie a României, până pe 30 martie
Colecția „Rita Șapira-Șain“, obiecte de port
tradițional, bijuterii și ceramică veche.
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“,
până pe 8 aprilie
Rușii lipoveni din România, Muzeul Național
al Țăranului Român, până pe 27 aprilie
Podoabe din trecut: Paftale și bijuterii
din colecțiile MNAR, Muzeul Național de
Artă al României, Rotonda sălii Auditorium
(str. Știrbei Vodă nr. 1-3), până pe 27 aprilie
Imaginând Balcanii. Identități și memorie
în „lungul secol al XIX-lea“, proiect muzeal
de amploare ce reunește exponate din
14 muzee europene. Muzeul Național
de Istorie a României, până pe 27 aprilie

Muzică
Mireille Mathieu, Sala Palatului, 24 martie,
ora 19:00
Baniciu, Kappl & Lipan - Pasărea Rock,
Sala Palatului, 25 martie, ora 19:00
Jazz in Church Festival, Biserica Luterană,
3-6 aprilie
Dhafer Youssef Quartet, Sala Radio,
10 aprilie, ora 20:00
Peter Gabriel, Romexpo (pavilionul central),
8 mai, ora 20:00

Film
One World Romania, ediția a 7-a. Festival
de film documentar dedicat drepturilor omului.
Cinema Studio, Cinema Elvira Popescu,
Muzeul Național al Țăranului Român, Cinema
PRO, 17-23 martie. Program: oneworld.ro
Festivalul Internațional de Film București
(BIFF), Noul Cinematograf al Regizorului
Român, Cinema Studio, Cinema Elvira
Popescu, Institutul Cervantes,
26 martie - 2 aprilie. Program: www.b-iff.ro

Sport
Crosul Pădurii, Parcul Tineretului, 30 martie.
Autorii textelor:

Autorii ilustrațiilor:

Andrei
Constantinescu
Luiza Daneliuc
Diana Marinescu
Mihaela Michailov
Gabriela Vătafu

Mihaela Butacu
Dana Lupașcu
Teodor Pricop

Cine suntem?

Suntem un grup de oameni care au înțeles că un oraș
nu este doar un spațiu de locuit, ci spațiul vital al unei comunități.
Este orașul nostru – fie natal, fie adoptiv –
și ne interesează ce se întâmplă cu el și cu locuitorii lui. Inițiativa
noastră este una 100% civică. Nu se află în spatele
nostru niciun partid. Credem că, așa cum orice oraș are
farmecul său, și urbea noastră este specială și generoasă cu noi
dacă-i acordăm puțină atenție. Ca o casă mai mare ce ne este,
suntem datori față de ea să o îngrijim și să o respectăm, iar când
are nevoie de sprijinul nostru, să-i sărim în ajutor.
Dacă v-a plăcut ce ați citit și cum ne-am întâlnit,
puteți contribui cu o donație la tipărirea publicației:

Asociația Bună dimineața, București!

IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, Agenția Trapezului.
În cazul în care nu doriți să rămâneți anonim, vă rugăm
să precizați numele și prenumele.

Educație
Manuk-dewata sau Păsările paradisului,
a 8-a conferință din seria Istoria lumii vii în
10 exponate, destinată elevilor și publicului
larg. Sala Multimedia a Muzeului „Antipa“,
30 martie, ora 11.00. Acces pe baza biletului
de intrare la muzeu.
The Robot Zoo, expoziție interactivă în
care animale-robot uriașe demonstrează
biomecanica animalelor reale. Băneasa
Shopping City, până pe 27 aprilie

Comunitate
Volunteers Fest, eveniment dedicat tuturor
voluntarilor, în special liceeni și studenți
interesați de evoluția lor profesională și
a societății de astăzi. Filme de animație,
workshop-uri creative, ghicitori, traininguri
și activități sportive. 24 martie - 6 aprilie.
Program: volunteersfest.ro

Pentru copii

Ateliere de creativitate la MNȚR: țesut și cusut
după modele vechi, pictură pe sticlă, hârtie
manuală, etnologie, educație plastică, teatru,
bricolaj și construcție scenografică. Muzeul
Național al Țăranului Român. Informații și
înscrieri: 021.317.96.59.

