Projecte de recerca model Barcelona: Reunió 11

data: 29 d’octubre del 2009
Assistents: Manel Guardia, Danielle Porreta, Oriol Hostench, Tania Magro, Aurora
García, Fernando Álvarez, Marc Andreu, Débora Bellagio i Zaida Muxí i
Excusen la seva assistència: Josep Maria Montaner i Elisenda Curià.

Breu resum de la reunió:
En primer lloc, Tania Magro i Zaida Muxí van explicar la reunió duta a terme el 5 de
setembre amb Joan Roca, Director del MHB i el seu equip, amb la ocasió de lliurar
el treball de recerca fet per Tania pel Museu. A la reunió al museu ens van
proposar tres accions per fer amb el grup de recerca Arxiu Crític Model Barcelona:
Seminari - diàleg sobre patrimoni. 4 sessions dedicades als districtes que
analitzem més una quarta sessió sobre Ciutat Vella, es busca exposar, reflexionar i
debatre sobre metodologies i construccions de criteris per la patrimonialització dels
bens construïts, especialment enfocant el segle XIX i XX i l’arquitectura no
monumental. Per fer-se després de setmana santa del 2010, mesos d’abril i maig.
Seminari sobre models de ciutats pel mes d’octubre 2010. Les ciutats serien
Bilbao, Rio, Monterrey i Barcelona: similituds i diferències, models urbans
morfològics i models urbans de gestió i marc legal.
Jornada sobre metodologies de recerca documental a partir de treball fet per Tania
pel Museu. Seria una trobada amb els altres dos grups de recerca universitaris.
Vam quedar que es farien contactes amb la gent del museu per fer una trobada per
preparar el seminari sobre patrimoni.
Marc Andreu va explicar breument les taules de debat i conferències que s’estan
organitzant al voltant de l’exposició de 40 anys d’associacions de veïns i veïnes de
Barcelona. Ens farà arribar la programació en quant estigui publicada.
Per respondre a una necessitat esbossada en d’altres reunions i degut a
l’impossibilitat que els servidors de l’escola serveixin com espai per emmagatzemar
i compartir material de la recerca es van proposar alternatives.
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Tania va proposar utilitzar el sistema Wiki per compartiu arxius de text a la vegada
que es feien servir altres sistemes com ara Flirck o Youtube per a imatges i
pel·lícules respectivament. Danielle Porreta va comentar els problemes que
comporten aquestos sistemes en tant que espais gratuïts, mai saps si no
desapareixen qualsevol dia. Per això es va dir de veure si era possible pagar un
espai per assegurar la seva continuïtat.
Es va a tornar a dir la necessitat de anar construint la bibliografia comentada i
línies cronològiques que ens permeten interrelacionar situacions.
Seguidament va intervenir Débora Bellagio, explicant la cronologia de les relacions
Barcelona-Rosario. Fernando Álvarez va parlar de la importància del marc legal de
cada realitat nacional per a evitar que les comparacions entre ciutats es quedin en
aspectes formals o en els procediments més públics. Fernando Álvarez va parlar
dels criteris utilitzats per elaborar la cronologia dels temes de patrimoni, en la qual
s’intenta reflectir l’entramat de planejament en el període analitzat
La Tania informa de la reunió prevista amb Jordi Borja per parlar del Contraplà
Popular de Nou barris i amb Eva Fernàndez.
La reunió s’acaba amb la polèmica sobre la reivindicació sobre el patrimoni per
part de les associacions de veïns, amb la impressió de Fernando Álvarez de que
no els va preocupar fins els anys noranta i la discrepància per part de Tania Magro
i Marc Andreu. Es va quedar que seguia pendent una definició del model
Barcelona

Convocatòria de les següents reunions:
Es proposa que la propera reunió general sigui el dijous 3 de desembre de 2009
a les 12:30h. Mentrestant es poden fer reunions puntuals i anar realitzant els
tràmits de pagament de les diverses recerques i despeses.
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