Projecte de recerca model Barcelona: Reunió 12
data: 3 de desembre del 2009
Assistents: Danielle Porreta, Oriol Hostench, Tania Magro, Aurora García, Fernando
Álvarez, Débora Bellagio, Zaida Muxí i Josep Maria Montaner.
Excusen la seva assistència: Manel Guàrdia, Marc Andreu, Joan Roca i Elisenda Curià

Breu resum de la reunió:
Es fa un repàs de l’estat de la qüestió de cada un dels eixos de la recerca, comentant
la inauguració de l’exposició de les FAVB i saltant el primer apartat a causa de
l’absència de Marc Andreu.
Pel que fa al segon eix, els moviments socials urbans, es comenten les entrevistes
realitzades, com la feta a Jordi Borja per la Zaida Muxí, l’Aurora Garcia i la Tania
Magro, i el debat de metodologies que es farà el 14 de gener del 2010 al Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona, en el marc de l’exposició de 40 anys de
moviments veïnals i amb la representació de la Tania Magro en nom del grup de
recerca.
Es parla del nou blog que s’ha obert a wikispace, en el qual s’inclourà el logotip
dissenyat per Oriol Hostench.
Es repassa l’estat del treball entorn al patrimoni en els tres barris estudiats, veient els
plànols de la superposició de revisions del Pla general Metropolità, i es comenta que
els membres d’aquest eix -Fernando Álvarez i Oriol Hostench- es posin d’acord amb el
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona per preparar la jornada sobre patrimoni del
mes d’abril del 2010.
Pel que fa a l’apartat dedicat al model Barcelona, Josep Ma Montaner informa de la
reunió que, juntament amb Alberto Canavati, va mantenir a Monterrey amb Katzir
Meza, responsable de les activitats del Fòrum Monterrey 2007, per tant, qui va tenir
una responsabilitat similar a la Mireia Belil al Fòrum 2004.
Es comenta molt breument el cas de Rosario per part de Debora Bellagio i el Pla
Director de 1999.
El Danielle Porreta presenta un primer inventari i redactat sobre la bibliografia
dedicada a Barcelona. Es comenta molt positivament i es considera que ha de ser un
treball col·lectiu amb uns criteris comuns i coordinat pel Danielle.
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A partir d’aquestes consideracions es planteja fer dues sol·licituds al Departament de
Composició:
- Disposar d’un lloc de reunió més permanent, a on també es pugui disposar
d’espai pel material de la recerca. Es considera que seria adequat, per
emfatitzar els grups de recerca del departament, que aquests disposessin d’un
lloc comú de reunió i arxiu.
- Proposar que el proper número de la revista DC estigui dedicat
monogràficament a la bibliografia comentada sobre Barcelona, estructurada
segons temàtiques i redactada segons uns criteris comuns: un llibre-revista en
la línea dels que han realitzat autors com Ramon Gutiérrez o Antonio Bonet
Correa.

Convocatòria de les següents reunions:
Es recorda que la darrera trobada del grup de recerca serà a l’acte del 14 de gener del
2010 a les 19 hores al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, amb motiu de
l’explicació dels 4 grups de recerca sobre el moviment ciutadà a Barcelona que hi ha a
les universitats catalanes, amb representació del nostre grup. Per preparar la
intervenció, Zaida Muxi i Josep Maria Montaner es reuniran prèviament amb la Tania
Magro.

Espero que ens veurem tots a aquesta sessió i fixarem el dia de la propera reunió.

P.D. Ens han concedit 6.000 euros per organitzar el congres de ciutats el 2010 !!!!.
Aquesta és la quantitat màxima concedida als grups de recerca i a la UPC només
n’han concedit 2.
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