Projecte de recerca model Barcelona: Reunió 8
data: 20 de maig del 2009
Assistents: Manel Guardia, Marc Andreu, Tania Magro, Débora Bellagio, Elisenda
Curiel, Aurora García, Fernando Álvarez, Oriol Hostench, Zaida Muxí, Alberto
Canavati, Josep Maria Montaner, Danielle Porreta.
Breu resum de la reunió:
Aquesta reunió es va convocar a tot el grup més extens.
En primer lloc, Marc Andreu, incorporat de nou al grup de recerca, parla de la seva tesi
doctoral sobre el moviment veïnal a la transició i fa suggeriments en relació al assaig
que se li demana sobre les forces econòmiques més rellevants a Barcelona en el
període d’estudi del 1973-2004, com la empresa Ribera S.A., els Samaranch o els
Mateu.
Tania Magro explica l’estat de la seva recerca, centrada a Nou Barris, assenyalant el
ContraPlà que es va presentar. Parla de 1986, moment clau de la descentralització, la
menció olímpica, l’edició dels cartells d’artistes i grafistes de cada barri i del
referèndum de la OTAN.
Débora Bellagio explica l’estat de la seva recerca sobre les relacions entre Rosario i
Barcelona, centrades monogràficament en la figura d’Oriol Bohigas, a qui acaba
d’entrevistar, i el Parc a Rosario en ocasió de la celebració del 5º Centenario.
Assenyala que una bona part dels tècnics de l’urbanisme de Rosario van ser format a
l’IUAV de Venecia. Débora Bellagio situa la seva recerca en el context de la política
exterior espanyola en relació a Iberoamèrica.
Fernando Alvarez ha contactat amb Jordi Rogent i amb Oriol Hostench han revisat el
catàleg de patrimoni de Nou barris (44 elements catalogats), en especial el Barri de
Can Paguera. Aporten plànols, documents i inventaris. Una de les pistes a seguir és la
campanya Barcelona posa’t guapa.
Es torna a parlar de les entrevistes i es vislumbra com haurà de ser l’informe final com
a sumatori ordenat de totes les diverses aportacions. S’insisteix en que cal definir be la
periodització en que es basaran les recerques i interpretacions
Alberto Canaviari parla del cas de Monterrey i de la existència d’un moviment
antiForum 2007.
Es parla de quins han de ser els objectius metodològics de la darrera reunió abans de
les vacances.

Convocatòria de la nova reunió:
Es proposa que la propera reunió ampliada a tots els que intervenen en el projecte
sigui el dilluns 6 de juliol a les 12:00h. I estigui dedicada, especialment a la qüestió de
la periodització.
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