Projecte de recerca model Barcelona: Reunió 10
data: 3 de setembre del 2009
Assistents: Manel Guardia, Danielle Porreta, Oriol Hostench, Tania Magro, Aurora
García, Fernando Álvarez, Marc Andreu, Margarita Roa, Zaida Muxí i Josep Maria
Montaner.
Excusen la seva assistència: Alberto Canavati, Debora Bellagio i Elisenda Curià.

Breu resum de la reunió:
Després del compromís per part dels professors responsables del projecte de recerca
de dedicar el mes de setembre a tots els tràmits pendents i necessaris pel que fa a la
reestructuració dels pressupostos i a l’alta del grup de recerca dins de la UPC, es va
donar inici a la reunió revisant l’estat de la qüestió en cadascun dels eixos de treball.
En primer lloc, Marc Andreu va fer una presentació del seu document provisional
“Poder i interessos econòmics al model Barcelona (1973-2004). Apunts de
periodització, sociologia i genealogia”. Partint de la tesi de la complexitat –la
interrelació de molt diversos operadors en molts diversos llocs- i de la continuïtat –a
les nissagues dels promotors i a l’imaginari de les grans obres- el document de Marc
Andreu parteix d’una introducció i d’una periodització en la qual es matisa més el
període 1973-1986. Si en el període de la dictadura i de l’alcalde Porcioles hi ha un
trenat més fort entre els càrrecs municipals i els interessos econòmics, en els primers
anys de la democràcia s’aconsegueixen uns mecanismes més complexos,
transparents i democràtics, que van diluint-se al llarg de fets com la nominació
olímpica, els Jocs Olímpics i el Fòrum 2004. En la seva anàlisi, Marc Andreu parteix de
la fallida econòmica de 1979 i de la reserves de sòl públic que es van fer en el període
de l’alcalde Socias i de l’arquitecte Solans.
Queda pendent una anàlisi del text, la introducció de la trajectòria dels plans
estratègics per Barcelona (una idea proposada per Manuel Guàrdia) i un major
desenvolupament del període 1986-2004. Marc Andreu va insistir en alguns del
operadors clau com Renfe, el Consorci de la Zona Franca, el Port de Barcelona i
alguns dels projectes més representatius i recurrents: com el Pla de la Ribera, realitzat
amb la Vil·la Olímpica, o l’hotel de luxe a Miramar del que ja en parlava Porcioles als
anys seixanta.
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Pel que fa al segon apartat, dedicat als moviments veïnals, Zaida Muxí va fer
referència a les ponències a congressos que ja s’han presentat a partir d’aquesta
recerca i Tania Magro es va comprometre a tenir finalitzada per finals de setembre la
recerca sobre els moviments veïnals a tres barris de Barcelona feta per encàrrec del
Museu d’història de la Ciutat de Barcelona. Tania Magro i Zaida Muxí van apuntar
noves línees de recerca introduint moviments alternatius, com els okupes i els
ecologistes, i noves eines de participació, ciutadana com Internet.
Oriol Hostench i Margarita Roa, pel que fa a l’eix d’estudi sobre patrimoni, van
presentar les preguntes que li faran a les dues representants de 22@, Aurora López i
Rosina Vinyes. Diversos membres del grup de recerca van fer suggeriments a la
intencionalitat de les preguntes. Així mateix, Oriol Hostench va presentar una proposta
de logotip pel grup de recerca que va ser unànimement acceptada.
Pel que fa a la quarta part del model Barcelona i la seva difusió, Josep Maria Montaner
va fer una síntesi de la reunió del 7 de juliol amb Mireia Belil, responsable de la
fundació Fòrum seguint tres eixos de preguntes: la missió de la fundació Fòrum, els
difusors del model Barcelona i els criteris que s’han anat seguint per decidir les
següents seus del Fòrum: Monterrey, Valparaíso i Nàpols. Els criteris de la
convocatòria per escollir la ciutat del Fòrum 2016 són una bona mostra de les
intencions i valoracions que es prenen per decidir, que tenen a veure més amb valors
de convivència, infraestructures i equipaments públics que en un model urbà o formal.
També Zaida Muxí i Josep Maria Montaner van informar sobre la seva visita a Rosario,
comentant la cultura de l’espai públic de la ciutat, el paper rellevant del projecte d’Oriol
Bohigas pel Parque Espanya i els límits i degeneracions de l’actual model.
Aurora García va comentar l’estat de la seva recerca i la necessària gestió per tenir
imatges de la promoció de Barcelona. Danielle Porreta va parlar del seu inventari
bibliogràfic i d’un possible cicle de cinema sobre Barcelona. De nou va sortir el
problema clau i instrumental de quines eines informàtiques per anar acumulant i
enriquint el material de recerca.
Per últim, i en relació a les activitats de debat promogudes pel grup de recerca, (una
primera dedicada a diverses línees de recerca clàssiques i actuals sobre Barcelona i
una segona de diàleg entre les ciutat afins al model Barcelona), Marc Andreu va
informar de l’exposició 40 anys de moviment veïnal que les federacions d’associacions
de veïnes i veïns de Madrid i Barcelona organitzen conjuntament i que s’inaugurarà el
27 de novembre del 2009 al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, amb una sèrie
de taules rodones.
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Convocatòria de les següents reunions:
Es proposa que la propera reunió general sigui el dijous 29 d’octubre de 2009 a les
12:30h. Mentrestant es poden fer reunions puntuals i durant el mes d’octubre
s’iniciaran els tràmits de pagament de les diverses recerques i despeses.
Al mateix temps, i seguint el que va comunicar Elisenda Curià en la reunió número 9,
es farà una reunió restringida amb Joan Roca en el marc del Museu d’Història de la
Ciutat de Barcelona, encara pendent de concretar i possiblement a principis d’octubre.
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