Projecte de recerca model Barcelona: Reunió 7
data: 29 d’abril del 2009
Assistents: Manel Guardia, Fernando Álvarez, Zaida Muxí, i Josep Maria Montaner.
Assistents 2a part: Luciana Tessio, Elena Tacconi i Danielle Porreta.

Breu resum de la reunió:
Aquesta reunió es va convocar exclusivament pels professors responsables del
projecte de recerca, donat que ja està clar el mecanisme de gestió del pressupost
2009. Per tant calia una reunió de recapitulació per establir els criteris de treball i
repartiment del pressupost en funció del quatre eixos de recerca. Es reafirmen els
criteris assolits durant aquests mesos de que el període d’estudi va del 1973-2004 i
que els barris de Barcelona que s’estudien prioritàriament són Nou Barris, Sant Martí i
Sants-Monjuïc. Donat que el pressupost per tot l’any és 23.940€ es pot establir un
pressupost aproximat de 5.000€ per apartat amb un marge per despeses comuns i
imprevistos.
1. Estudi econòmic, dedicat als interessos dominants pel que fa a la propietat del
sòl, sector immobiliari, infraestructures, és a dir, construint una mena de
familiograma del poder econòmic immobiliari en aquest període a Barcelona.
S’acorda recórrer a algun dels estudiosos o periodistes que treballen a la Veu
del Carrer, en concret Marc Andreu que està realitzant una tesi doctoral sobre
els moviments veïnals a Barcelona. També es mantindrà contacte amb experts
com Josep Roca Cladera i Pilar García Almirall. Aquest apartat està coordinat
per Manuel Guardia i Josep Maria Montaner.
2. Estudi dels moviments veïnals a Barcelona, que és l’apartat que, gràcies a l’ajut
del Museu d’Història de la ciutat de Barcelona i al treball de Tània Magro, és el
que més s’ha adelantat amb l’anàlisi dels tres barris anomenats. En relació a
aquest apartat es presentaran ponències a City Futures, congrés que es
celebrarà a Madrid el juny del 2009. Aquesta part està coordinada per Zaida
Muxí.
3. La qüestió del patrimoni en el model Barcelona és un apartat que es
començarà a desenvolupar sota la coordinació de Fernando Álvarez, que ja fa
mesos va presentar una proposta de guió, amb la contribució d’Oriol Hostench,
i centrant-se en els tres barris triats.
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4. L’apartat de la gestació i difusió del model Barcelona s’ha pogut desenvolupar
mínimament gràcies a la contribució de tres estudiants de màster i doctorat de
del departament de Composició: Debora Bellagio, que ha adelantat bastant en
l’estudi del cas de la ciutat de Rosario a l’Argentina, estudiant les semblances i
diferències de la gestió municipal de Barcelona i Rosario i començant per
entrevistar a Oriol Bohigas; Alberto Canavate, que estudia el cas de Monterrey;
y Aurora García que ha iniciat el tema de Barcelona com a firma, dins de la
lògica del branding. Aquest apartat és coordinat per Josep Maria Montaner.
En ser l’ocasió d’incorporar els tres estudiants de doctorat que van contribuir a la
proposta del projecte de recerca, es van plantejar possibles àmbits on podrien
col·laborar. Pel que fa a realitzar una sèrie d’entrevistes claus, i a proposta de Manuel
Guardia, es va acordar que aquesta seria una iniciativa que podria quedar
documentada al Museu d’Història de la ciutat de Barcelona i que, per tant, caldria
demanar-li la seva contribució econòmica. També es va plantejar la possibilitat
d’elaborar una bibliografia comentada de base per barris i conflictes. Manuel Guardia
va proposar que aprenguéssim el programa refworks.
Convocats els tres estudiants de doctorat, Elena Tacconi, que actualment resideix a
Zurich, va reafirmar el seu interès pel projecte, però va posposar qualsevol
col·laboració en el projecte per més endavant. Luciana Tessio, que actualment redacta
la seva tesi doctoral, va reafirmar el seu interès pel projecte, però ho va supeditar a la
finalització de les seves recerques. I Danielle Porreta va manifestar que tots els
apartats li interessaven molt i que s’incorporaria al grup de recerca a la propera reunió
per anar veient en quins apartats intervé, preferentment al de l’estudi econòmic i el del
model Barcelona.
Josep Maria Montaner va plantejar que en aquesta primera etapa de recerca és molt
important definir ja els elements finals del treball per dirigir els esforços en aquestes
direccions: entrevistes, quadres històrics, familiogrames,..., projectant com seria el
resultat final de la fase 2009 de la recerca.
Convocatòria de la nova reunió:
Es proposa que la propera reunió ampliada a tots els que intervenen en el projecte
sigui el dimecres 20 de maig a les 11:30h. Aquesta seria una reunió general i després,
possiblement, serà millor fer reunions monogràfiques per cadascun dels eixos de
recerca.
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