Projecte de recerca model Barcelona: Reunió 9
data: 6 de juliol del 2009
Assistents: Manel Guardia, Danielle Porreta, Oriol Hostench, Tania Magro, Aurora
García, Elisenda Curià, Debora Bellagio, Zaida Muxí i Josep Maria Montaner.
Excusa la seva assistència: Fernando Álvarez, Alberto Canavati i Marc Andreu.

Breu resum de la reunió:
En primer lloc es va informar de la bona notícia que el grup del projecte de recerca ha
estat reconegut i finançat per l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya. El pressupost
acceptat és una tercera part del sol·licitat i s’ha d’administrar durant 4 anys.
Seguidament es va anar repassant cada una de les quatre parts de l’eix estructurador
de la recerca. La revisió de la primera part es va posposar degut a l’absència de Marc
Andreu per problemes familiars.
Pel que fa a la segona part, en la que predomina el treball de recerca de la Tania
Magro, l’Elisenda Curià proposa que la Tania fagi una sessió de debat amb Jordi
Borja. A partir d’aquesta possibilitat i mantenint la primera idea, es fa la proposta de
plantejar un seminari en el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona en el que es
posin en diàleg les diverses recerques sobre el model Barcelona que en aquest
moment es desenvolupen a les diverses universitats catalanes, mantenint el format de
diàlegs entre experts, protagonistes o professors amb els joves recercadors. Un dels
objectius seria revisar i posar al dia recerques e interpretacions plantejades fa uns
anys.
Pel que fa a la tercera part dedicada a patrimoni, l’Oriol Hostench explica que per
cadascun dels tres barris escollits per analitzar s’incorporaran noves recercadores;
Luciana Tessio, Laura Soto i Margarita Roa. A més a més s’han començat a realitzar
entrevistes –a Juan Pablo Jaroslavski, que va ser arquitecte municipal de Nou Barris,
Jaume Barnada, responsable de política d’habitatge i de molts dels catàlegs
municipals, Clara Galiano, antiga col·laboradora d’Antoni Solans, i representants de
Barcelona posat guapa i 22@-.
A més a més es planteja una mena de mapa institucional de l’estructura de gestió
municipal i la seva evolució. Josep Ma Montaner proposa que aquest mapa, del que hi
ha una versió al catàleg Barcelona 1979-2004 del desenvolupisme a la ciutat de
qualitat, s’incorpori a la primera part.
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Pel que fa al quart eix dedicat a la difusió del model Barcelona, Aurora García
continuarà la recerca sobre l’imaginari urbà, sel·leccionant més imatges, revisant
publicacions veïnals i estudiant les televisions locals, especialment les dels barris i Btv.
Debora Bellagio posposa la seva intervenció a una reunió amb Manuel Guardia. I
Danielle Porreta presenta un primer inventari de bibliografia. Josep Ma Montaner
proposa que si el treball sobre la bibliografia és suficientment profunt i divers es podria
pensar en una publicació del departament dedicada exclusivament a la bibliografia
comentada sobre el model Barcelona.
Es va acordà que durant aquest periode fins la propera reunió els treballs de recerca
continuarien i les consultes de coordinació es farien amb els responsables de
cadascun dels eixos.

Convocatòria de la nova reunió:
Es proposa que la propera reunió, després de vacances, sigui el dijous 3 de setembre
de 2009 a les 10:30h. Aquesta serà una reunió general amb molts temes, com
l’informe de la reunió de Josep Ma Montaner amb Mireia Belil, de la Fundació Fòrum,
el 9 de juliol o la proposta de 2 seminaris a partir del projecte de recerca que han estat
proposats al Museu d’Història de la Ciutat i a l’Agaur, responent a dues de les
iniciatives que fa temps es plantegen: el primer seminari, a desenvolupar durant el mes
d’octubre en el Museu d’Història de la Ciutat, abans de l’exposició sobre els moviments
veïnals a Barcelona, consistent a posar en comú les diverses recerques que diferents
universitats catalanes i des d’òptiques diferents s’estan desenvolupant sobre el model
Barcelona, compartint mètodes i combinant les aportacions de professors amb les de
joves recercadors. El segon seminari, per fer a principis del mes de febrer del 2010, a
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, per fer una trobada entorn a la desena de ciutats
que més intercanvi han tingut amb Barcelona i que s’analitzen en l’eix 4.
D’acord amb Elisenda Curià, i seguit la invitació de Joan Roca, es proposa que la
següent reunió després de la de principis de setembre, a realitzar a finals de setembre,
es faci al Museu d’Història de la Ciutat.
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