
Centre de Documentació 
 

Butlletí de novetats 

Darrers documents que s'han rebut al Centre de Documentació de l'Institut d'Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona 

  
• La Lucha de barrios en Barcelona / Jaume Carbonell ... 

[et al.] (1976). Topogràfic: 316.334(467.111) Car 
 
En aquest llibre s'analitza des de diverses perspectives, la gènesi, el 
desenvolupament i la situació en l'any que en va publicar (1975) de la 
lluita ciutadana a través, fonamentalment, de les Associacions de 
Veïns. Era una època en què aquestes institucions varen jugar un 
paper importantíssim en la canalització de les voluntats de la 
ciutadania. 
 
 

  
• Elogi del vianant : del "model Barcelona" a la 

Barcelona real / Manuel Delgado (2005). Topogràfic: 
316.334.56(467.111) 
 
Aquesta obra contrasta dues Barcelones. L'una és la Barcelona-model. 
Model en el sentit de referent a seguir. Model entès, així mateix, com a 
maqueta o reproducció ideal d'una ciutat. A l'ombra d'aquesta 
Barcelona trobaríem la real, la que desnona llogaters insolvents, la que 
amaga els seus miserables de la mirada pròpia i aliena. 
 
 

  
• Place, exclusion, and mortgage markets / Manuel B. 

Aalbers (2011). Topogràfic: 316.344.7:728 Aal 
 
Aquesta obra presenta un examen en profunditat de la pràctica del 
"redlining" (un acord tàcit entre les institucions de crèdit per delimitar 
les seccions de les ciutats en zones on no s'hi han d'atorgar 
hipoteques) i les implicacions més àmplies dels processos 
contemporanis de l'exclusió urbana. A través d'un acurat equilibri 
entre la investigació comparativa i les revisions de la literatura, l'autor 
Manuel B. Aalbers, explica com el "redlining", que és més visible a 
nivell urbà, també es constitueix en la interacció de diferents escales espacials: de 
barri, urbana, regional, nacional i mundial. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1582610%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1664991%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1845465%7ES1*cat


  
• ¿Qué es la globalización? : falacias del globalismo, 

respuestas a la globalización / Ulrich Beck (2008). 
Topogràfic: 316.4.063.3 Bec 
 
Aquest llibre aborda el feixuc i complex tema de la globalització: la 
seva polivalència, la seva ambigüitat i les seves dimensions, i ho fa tot 
obrint l'horitzó a les respostes polítiques que se'n deriven. Tracta de 
respondre la doble pregunta, senzilla i complicada alhora que se'n 
deriva: què és la globalització? i com configurar-la políticament? 
 

 Ressenyes: 
 
José L. Coronado Ramírez a Frontera Norte 13 (25)  
Hugo Fazio Vengoa a Análisis político (35)  

 
 

  
• A Companion to Marx's Capital / David Harvey (2010). 

Topogràfic: 330 Har 
 
La major crisi financera des de la Gran Depressió ha generat una 
onada d'interès en l'obra de Marx en l'esforç per comprendre els 
orígens de la situació actual. Durant gairebé quaranta anys, David 
Harvey ha escrit i dictat conferències sobre el Capital convertint-se en 
un dels estudiosos més importants del món de Marx. Sobre la base de 
les seves conferències recents, aquest volum guia per primera vegada 
els lectors a través d'un text fascinant i molt gratificant, tot oferint 
noves interpretacions, originals i de vegades crítiques d'un llibre que va canviar el curs 
de la història. 
 

 Ressenyes: 
 
Marko Lah a Teorija in Praksa 48 (1)  
John Clover a The Nation 291 (12)  
Simon Chilvers a Human Gepgraphy 4 (2)  
Benjamin Kunkel a London Review of Books 33 (3)  
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http://www.lrb.co.uk/v33/n03/benjamin-kunkel/how-much-is-too-much


  
• The Enigma of capital : and the crises of capitalism / 

David Harvey (2011). Topogràfic: 330 Har 
 
El geògraf David Harvey explica com el capitalisme ha arribat a 
dominar el món i per què va donar lloc a l'actual crisi financera tot 
deixant al descobert el comportament del sistema financer 
internacional. També fa un repàs els cicles d'auge i caiguda dels 
mercats mundials d'accions i l'habitatge i demostra que els episodis de 
crisis periòdiques no només són inevitables en el sistema capitalista, 
sinó essencials per a la seva supervivència. 
 

 Ressenyes: 
 
Brett Christophers a Progress in Human Geography 35 (4)  
Jacques Mistral a Politique Éstrangère 76 (2)  
Hugo Dias a  Revista Crítica de Ciências Sociais 92  
James Buchan a New Statesman 139 (4998)  
Benjamin Kunkel a London Review of Books 33 (3)  
Atish Rex Ghosh a Finance & Developments 47 (3)  
Howard Feather a Radical Philosophy 164 
Andrew Gamble a The Independent 30/04/2010  
Bob Lloyd a Seattlepi 26/04/2010  
John Gapper a Financial Times 1/05/2010  

 
 

  
• Compte satèl·lit de producció domèstica (CSPD) de 

les llars de Catalunya 2001 / Cristina Carrasco, Mònica 
Serrano (2007). Topogràfic: 330.5:64 (467.1) Com 
 
L'objectiu d'aquest estudi és calcular el compte satèl·lit de la producció 
domèstica de les llars de Catalunya. Es mesura la importància dels 
treballs que queden fora de l'intercanvi monetari, com ara les tasques 
domèstiques, les voluntàries o les de cura de les persones dependents, 
és a dir, feines que incideixen directament en la qualitat de vida de les 
persones i que majoritàriament són portades a terme per dones. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1848636%7ES1*cat
http://ejournals.ebsco.com/Article.asp?ContributionID=25449149
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http://cachef.ft.com/cms/s/2/5454f5c2-532e-11df-813e-00144feab49a.html#axzz1dmCxe3OB
http://cataleg.uab.cat/record=b1713494%7ES1*cat


  
• The Wealth and poverty of regions : why cities 

matter / Mario Polèse (2009). Topogràfic: 332.1 Pol  
 
Aquest llibre analitza el món, des de Londres i Ciutat del Cap a Nova 
York i Beijing, bo i afirmant que la causa de l'ascens (o del descens) de 
les regions és la seva ubicació, no només dins de les nacions, sinó 
també al mapa mundial. Polèse revela com les concentracions 
d'indústries i poblacions en llocs específics sovint resulten en 
avantatges menors que s'acumulen amb el temps, el que resulta en 
preus més baixos, millors xarxes de transport, augment de la 
productivitat, i "buzz": l'entusiasme i la vitalitat que atrau les persones ambicioses. 
 

 Ressenyes: 
 
Noah Ebner a Annals of the Association of American Geographers 101 (2)  
Alexander Vias a Economic Development Quarterly 25 (1)  
Charlotta Mellander a Papers in Regional Science 90 (3)  
Mila Freire a Economic Geography 87 (2)  
Rebecca Casciano a Journal of the American Planning Association 77 (2)  
Pierre Desrochers a Regional Studies 44 (8)  
David Fetting a The Region 24 (4)  
Ablajan Sulaiman a Canadian Journal of Regional Science 33 (1)  

 
 
  
• Spatial scenarios in a global perspective : Europe and 

the latin arc countries / Roberto Camagni, Roberta Capello 
(eds.) (2011). Topogràfic: 332.1:008.2(4-13)  
 
El llibre presenta alguns escenaris post crisi per a les regions europees, 
tot aportant noves metodologies i eines, adequades a l'escala regional i 
local, per donar suport a la avaluació quantitativa i la previsió, però 
coherents amb un enfocament europeu més ampli, oferint així 
possibles alternatives de polítiques públiques segons els escenaris. Els 
països que conformen el territori de l'Arc Llatí, així com la xarxa de 
províncies que el configuren (molt especialment la de Barcelona), han estat elegits com 
a casos d'estudi, proporcionant un panorama interessant de diversitats i alternatives de 
desenvolupament territorial post-crisi. 
 

 
  
• Estructura de l'economia catalana a partir de la taula 

input-output de Catalunya 2001 a 122 sectors / Matí 
Parellada, Néstor Duch(2008). Topogràfic: 332.1(467.1) Par  
 
En aquest estudi es fa una anàlisi descriptiva de l'estructura 
econòmica de Catalunya amb la taula d'entrades i sortides del 2001 a 
122 sectors d'activitat. En primer lloc, s'analitza la composició dels 
sectors productius de l'economia catalana, segons diversos indicadors. 
En segon lloc, s'analitzen les relacions intersectorials de l'economia 
catalana ja que constitueixen un element important per entendre la 
composició i l'organització del teixit productiu. 
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• Sostenibilitat i finances municipals : diagnòstic i 

propostes per als ens locals de Catalunya / Aina 
González Puig, Ignasi Puig Ventosa (coord.) (2011). Topogràfic: 
336.1:352(467.1)  
 
En aquest document s’analitza la configuració actual del finançament 
municipal des del punt de vista de la sostenibilitat. Es fa un especial 
èmfasi en els aspectes relacionats amb l’urbanisme i la construcció, i 
es realitzen propostes que podrien contribuir a fer més sostenible 
l'actual sistema de finançament municipal. Les propostes es divideixen 
en aquelles que podrien ser aplicades actualment pels ajuntaments i aquelles que 
requeririen canvis normatius. S’inclouen també alguns indicadors i un qüestionari 
d’autoavaluació per mesurar la sostenibilitat del finançament municipal. 
 

 
  
• Distritos y clusters en la Europa del sur / Jordi Catalan, 

José Antonio Miranda y Ramon Ramon-Muñoz (eds.) (2011). 
Topogràfic: 338(09)(4-13)  
 
El llibre inclou setze treballs que, definitivament, incorporen la 
historiografia industrial espanyola als nous enfocaments en què l'anàlisi 
del territori (els districtes industrials) ocupa un lloc destacat. S'hi 
poden trobar enfocaments sectorials molt diversos (paper, cava, oli, 
llibres, automòbils, calçat, tèxtil i noves tecnologies) i cronologies 
àmplies (més de la meitat de les col·laboracions es concentren en el 
segle XX i sis d'elles arriben als nostres dies) que no només afecten experiències 
espanyoles -preferentment mediterrànies-, sinó també italianes i portugueses. 
 

 
  
• La Indústria catalana després de la crisi / Daniel 

Albalate del Sol ... [et al.] (2011). Topogràfic: 338.45(467.1) Ind  
 
En aquesta monografia es tracta d’analitzar l’impacte de la crisi en deu 
factors que incideixen en l’activitat empresarial i, en conseqüència, en 
la capacitat de Catalunya de seguir sent una potència industrial. Per 
mitjà d’un llibre integrat per deu capítols, que tenen com a fil 
conductor la indústria i la crisi, una generació d’economistes nascuts a 
partir de la dècada dels setanta (entre els quals el col·laborador de 
l'IERMB Rafael Boix) aporten el seu coneixement, l’anàlisi i les 
reflexions juntament amb les seves propostes al voltant d’aspectes que necessàriament 
s’hauran de tenir en compte en un futur proper. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1788667%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1847972%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1827200%7ES1*cat


  
• Convivencia ciudadana, seguridad pública y 

urbanismo : diez textos fundamentales del panorama 
internacional / Íñigo Ruiz de Urbina Gimeno, Juli Ponce Solé 
(coords.) (2011). Topogràfic: 343.9 Con 
 
Aquest volum està conformat per deu textos bàsics i un estudi 
preliminar que, des de disciplines tan diferents (i complementàries) 
com el dret, la sociologia, l'urbanisme i la criminologia, permeten 
acostar-nos a un fenomen complex i necessitat d'anàlisi interdisciplinar 
com és el de les connexions entre la convivència i la seguretat pública a les ciutats. 
 
 

  
• La Seguridad y sus políticas / Amadeu Recasens i Brunet 

(2007). Topogràfic: 343.9 Rec 
 
El professor Recasens i Brunet es proposa dibuixar un quadre sintètic 
de les polítiques de seguretat, tot adoptant, com a fil conductor, la 
influència de la globalització i de la construcció europea sobre la 
seguretat i les seves polítiques. Aquest enfocament no fa concessions 
a la facilitat, sobretot quan es tracta de problemes complexos i difícils 
d'analitzar, per contra, es dota dels mitjans per situar-se de ple en el 
nucli de les recomposicions contemporànies dels problemes de 
seguretat. 
 

 
  
• Codi bàsic d'habitatge 2010 / Federació de Municipis de 

Catalunya (2010). Topogràfic: 349.444(467.1)  
 
Aquesta publicació és un compendi de les lleis i reglaments aprovades 
en el desenvolupament del Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016, 
que ha estat l'instrument dissenyat pel Govern de Catalunya per 
transformar el sector de l'habitatge i intentar aconseguir l'efectiva 
realització del dret a l'habitatge, reconegut tant a la Constitució com a 
l'Estatut d'Autonomia. 
 
 

  
• Autonomies i desigualtats a Espanya : percepcions, 

evolució social i polítiques de benestar / Raquel 
Gallego, Joan Subirats (dirs.) (2011). Topogràfic: 351.84(460)  
 
L'impacte de la descentralització en l'equitat és un debat obert en un 
gran nombre de països. Aquest estudi trasllada el debat al cas de 
l'Estat espanyol tot analitzant l'evolució d'indicadors socioestructurals 
de les comunitats autònomes, les percepcions de la ciutadania, així 
com l'evolució de les principals opcions de polítiques públiques 
desplegades pels governs autonòmics en els àmbits d'educació, salut i 
serveis socials, de mitjan anys 90 a l'actualitat. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1738948%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1718404%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1846780%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1836169%7ES1*cat


  
• Gouverner les métropoles / Christian Lefèvre (2009). 

Topogràfic: 352 Lef 
 
Les metròpolis s'han convertit en llocs on es donen els grans 
problemes, antics i nous, de les societats modernes. Són els llocs de 
producció de la riquesa i del desenvolupament econòmic, espais de 
convivència de poblacions cada vegada més diverses en els territoris 
socials, culturals i ètnics; llocs on hi ha greus problemes ambientals. 
Aquest llibre ens fa palès que tot i la importància de les ciutats, el seu 
govern segueix sent dependent de la lògica d'actors (govern, 
autoritats locals, empreses i persones) que se centren principalment en les altres 
escales, tot evitant que es converteixin en veritables territoris polítics. 
 
 

  
• Règim jurídic dels governs locals de Catalunya / 

Judith Gifreu i Font, Josep Ramon Fuentes i Gasó (dirs) (2009). 
Topogràfic: 352:340.134(467.1)  
 
Aquest tractat abasta els diferents aspectes que afecten a 
l'administració local de Catalunya pel que fa a 1'organització territorial 
o administrativa, a les competències, als procediments i a les diferents 
polítiques publiques locals des de perspectives diverses: jurídica, 
econòmica i de gestió. Està dividit en sis blocs, que agrupen una 
cinquantena de capítols: marc jurídic, organització i competències 
locals, règim jurídic i gestió locals, activitats administratives locals, competències locals 
sectorials i règim econòmic i financer local. 
 
 

  
• La Directiva de serveis i els ens locals de Catalunya : 

criteris per a l'adaptació de la normativa local a la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa 
als serveis en el mercat interior / Jaume Renyer i 
Alimbau, Joan Anton Font i Monclús, Josep Maria Sabaté i Vidal  
(2010). Topogràfic: 352:341 (467.1) Dir 
 
La Directiva de Serveis de la Comunitat Europea té per objecte 
apropar-se a l’efectivitat d’un autèntic mercat interior europeu 
mitjançant la superació dels obstacles legals i administratius, que ara com ara, posen 
topalls a la llibertat d’establiment dels prestadors i a la lliure circulació de serveis que 
garanteixen els articles 43 a 55 del Tractat Constitutiu de Comunitat Europea. 
Igualment es proposa la supressió dels requisits discriminatoris o desproporcionats per 
a l’establiment i prestació de serveis. La present publicació té la finalitat d'oferir, des 
d'un punt de vist teòric i pràctic, la incidència que té la transposició de la directiva 
sobre les activitats dels ens locals.. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1848072%7ES1*cat
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• L'Emparament constitucional del principi 

d'autonomia local / José Luís Blasco Díaz, Modesto Fabra 
Valls, Marta Oller Rubert (2010). Topogràfic: 352:342.4(460) Emp 
 
Aquesta publicació analitza el concepte d'autonomia local a partir de la 
interpretació que se'n pot fer a la Constitució. El llibre també es centra 
en el sistema competencial, la crònica insuficiència financera de les 
entitats locals i la situació actual de l'autonomia local en la 
jurisprudència. 
 
 

  
• Los consorcios metropolitanos / Francisco Toscano Gil 

(2011). Topogràfic: 352.9 Tos 
 
Aquest llibre analitza el Consorci metropolità, prenent opció per la 
seva configuració com a Consorci local. S'estudia també l'experiència 
desenvolupada a Andalusia amb la implantació de consorcis 
metropolitans sectorials, un model que es diferencia del d'altres 
comins autònomes, que, en aquest punt, han estat menys sensibles a 
l'autonomia local. També es realitzen propostes dirigides a millorar la 
tècnica utilitzada, mitjançant la construcció d'un instrument nou que 
és el Consorci metropolità integral. 
 
 

  
• Individualització i solidaritat familiar / Gerardo Meil 

(2011). Topogràfic: 364:314.6 Mei 
 
Algunes de les preguntes que aquest estudi tracta de respondre són 
les següents: quin abast i quines formes adopta la solidaritat familiar? 
És més freqüent el contacte familiar a Espanya que en altres països? 
Qui ajuda més, la gent gran o els joves? Els resultats obtinguts 
qüestionen els estereotips sobre l'abast de la solidaritat familiar al 
nostre país i demostren que la individualització ha redefinit tant les 
normes com les pràctiques dels sistemes d'ajuda. 
 
 

  
• Leyes de servicios sociales del siglo XXI / Demetrio 

Casado (coord.) (2010). Topogràfic: 364.41/.44(460)(094)  
 
Aquest informe té com a objectiu contrastar el contingut d'algunes de 
les noves lleis autonòmiques de serveis socials amb la selecció i 
propostes del Seminari d'Intervenció i Polítiques Socials (SIPOSO) per 
al perfeccionament dels serveis socials a Espanya. Per a això, s'hi 
realitza una anàlisi aprofundida de cinc lleis de serveis socials, elegides 
lliurement pels autors, com són la Llei Foral de Serveis Socials de 
Navarra, la Llei de Drets i Serveis Socials de Cantàbria, la Llei de 
Serveis Socials de Catalunya; la de Galícia, i la del País Basc. 
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• Key thinkers on space and place / Phil Hubbard, Rob 

Kitchin (eds.) (2010). Topogràfic: 711 Key 
 
Segona edició de Key Thinkers on Space and Place. Únic en el seu 
concepte, el llibre és una guia completa de la vida i obra d'alguns dels 
pensadors clau (més de 65, entre els quals Castells, Harvey, Sassen, 
Lefevbre, Sen, etc.) que han tingut especial influència en l'actual "gir 
espacial" en les ciències socials. Tot proporcionant un quadre sinòptic 
de les diferents idees sobre el paper de l'espai i del lloc en la vida 
social, cultural, política i econòmica contemporània, cada retrat es 
compon de:1) dades biogràfiques i el context teòric, 2) una explicació de la seva 
contribució al pensament espacial, 3) una descripció general dels avenços clau i 
controvèrsies, 4) una guia de lectura. 
 

 Ressenyes: 
 
Mark Boyle a Environment and Planning A 37 (1)
Richard Peet a Environment and Planning A 37 (1)
Claudio Minca a Environment and Planning A 37 (1)
Michael Samers a Environment and Planning A 37 (1)
Kirsten Simonsen a Environment and Planning A 37 (1)
Mark Purcell a Environment and Planning A 37 (1)
Elspeth Graham a Environment and Planning A 37 (1)
Carol Taylor a Gender and Education 19 (6)

 
 

  
• El triunfo de las ciudades / Edward Glaeser (2011). 

Topogràfic: 711:332.1 Gla 
 
Edward Glaeser, trenca en aquest llibre els mites que envolten les 
ciutats tot demostrant com aquestes són en realitat els llocs més 
«verds», sans i rics (en termes culturals i econòmics) en què podríem 
viure. Residir en una gran ciutat és estar permanentment exposat a 
una allau d'idees, gent i experiències extraordinàries. 
 

 Ressenyes: 
 
Mochael Storper a Journal of Economic Geography 11 (6)
Emily B. Washington a Economic Affairs 31 (3)
John C. Goodman a Business Economics 46 (3)
Gordon Mulligan a Economic Development Quarterly 25 (3)
Ben Rogers a New Statesman 140 (5046)
Anthony Downs a Journal of the American Planning Association 77 (4)
Jordan Timm a Canadian Business 84 (5)  
John Buntin a Merkur 65 (7) 
Julien Damon a Esprit 2011 (6) 
Diana Silver a The New York Times Book Reviews 13/02/2011
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• Las limitaciones al crecimiento poblacional y 

espacial establecidas por la normativa territorial y 
urbanística / Aina Salom Parets (2011). Topogràfic: 711:340.13 
Sal 
 
Aquest treball estudia amb detall els temes concernents als límits del 
creixement urbanístic, tant en superfície com en població, tot 
analitzant els diferents supòsits de plans i normatives supramunicipals 
que han regulat aquest creixement. També hi estableix criteris 
generals i límits màxims. Conté una selecció dels casos que a l'autora 
li han semblat més interessants. 
 
 

  
• Gobernanza territorial en España : claroscuros de un 

proceso a partir del estudio de casos / Joan Romero, 
Joaquín Farinós (eds.) (2006). Topogràfic: 711(460) Gob 
 
Una xarxa de quaranta-cinc investigadors procedents de catorze 
universitats espanyoles analitza exemples de bones i males pràctiques 
en relació amb el govern del territori. El predomini de les segones 
evidència fins a quin punt roman inèdita a Espanya l'agenda de noves 
formes de governança democràtica i fins a quin punt prevalen la 
fragmentació i les visions tradicionals de governs gerencials, amb la 
complexitat afegida que ofereix el fet de tractar-se d'un Estat compost i, en 
conseqüència, molt complex, que requereix el desenvolupament de mecanismes de 
coordinació i cooperació entre diferents àmbits de govern. 
 
 

  
• Economie in cerca de città : la questione urbana in 

Italia / Antonio G. Calafati (2009). Topogràfic: 711.4(450) Cal 
 
El llibre explica la revolució territorial que ha representat per Itàlia 
l'extraordinari procés que ha portat a la formació de nous sistemes 
urbans en què s'hi han dissolt les ciutats històriques. Es tracta de 
noves formes territorials - intermunicipals i disperses - que han 
heretat de la ciutat les seves dimensions espacials i relacionals, però la 
dimensió política. Es posa de relleu el caràcter incomplet d'aquests 
nous sistemes urbans, la direcció de la seva transició estructural i el 
fet que encara hi ha temps, recursos, capacitat i la voluntat social d'un Projecte de 
Ciutat. 
 

 Ressenyes: 
 
Maria Chiara Tosi a Planum.net
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• Barcelona : la construcción urbanística de una 

ciudad compacta / Joan Busquets (2004). Topogràfic: 
711.4(467.111)(091) Bus 
 
Història urbanística de Barcelona a partir de les operacions de 
configuració o dels projectes de ciutat més rellevants. L'escala local de 
molts dels projectes contrasta amb la voluntat cosmopolita que ha 
donat lloc a algunes de les actuacions: hi destaquen els grans 
projectes realitzats a termini fix, com els de les exposicions de 1888 i 
1929 i els Jocs Olímpics de 1992. 
 

 
  
• L'Ordenació del litoral català : els plans directors 

urbanístics del sistema costaner / Josep M. Aguirre i 
Font (2007). Topogràfic: 712(467.1) Agu 
 
Aquest llibre analitza la figura dels Plans Directors Urbanístics del 
Sistema Costaner (PDUSC), normes de planejament urbanístic 
supramunicipal amb capacitat per classificar sòl i imposar-se 
jeràrquicament a la resta del planejament municipal d'acord amb el 
que preveu el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. També 
s'estudien les dificultats d'aplicació com la possible vulneració de 
l'autonomia municipal, les limitacions en relació a la manca d'ordenació del domini 
públic o la possible responsabilitat patrimonial. 
 

 
  
• Cap a un habitat(ge) sostenible / Manuel Gausa (coord.) 

(2011). Topogràfic: 728:504 Cap 
 
La publicació recull les aportacions teòriques, les experiències 
pràctiques, els resultats de recerques aplicades i les reflexions de fins 
a 33 autors, tant de l’àmbit acadèmic com professional, especialistes 
d’una gran diversitat de disciplines com l’arquitectura, l’economia, la 
geografia, la sociologia, les ciències ambientals o l’enginyeria, entre 
d’altres. Els temes que es tracten són diversos i estan fortament 
interrelacionats: les tendències d’urbanització dispersa, les propostes 
de pensar les ciutats com a xarxes multinodals, els criteris i normes d’ecoeficiència i 
construcció sostenible, la bioarquitectura, els usos que fem dels habitatges i els 
consums de recursos, etc. 
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• La Política de vivienda en España / Jesús Leal 

Maldonado (coord.) (2010). Topogràfic: 728(460) Pol 
 
En aquest llibre es tracta de forma general la política d'habitatge i els 
instruments d'intervenció en el sector de què disposa, sobretot, l'Estat 
Central. En les circumstàncies actuals de canvi de tendència tant 
demogràfica com financera, cal preguntar quin ha de ser aquesta 
política, donats els diversos i complexos objectius que comporta. Per 
poder situar el debat sobre aquesta qüestió, s'analitzen les polítiques 
de l'habitatge des dels diferents instruments amb què ha comptat 
tradicionalment, amb la intenció que a partir d'aquesta anàlisi es pugui aportar una 
major claredat a les alternatives en el disseny de les noves polítiques. 
 

  
• Les Politiques metropolitanes d'habitatge a Europa : 

els casos de Londres, París, Brussel·les i Barcelona / 
Jordi Bosch (2011). Topogràfic: 728(4UE) Pol 
 
Els principals problemes d'habitatge, tant quantitatius com qualitatius, 
es produeixen en els entorns metropolitans i acostumen a tenir uns 
trets comuns: problemes d'accessibilitat econòmica,oferta insuficient 
d'habitatge assequible, dèficits de rehabilitació i renovació urbana i 
processos accentuats de segregació urbana resultants de la forta 
fragmentació dels mercats residencials metropolitans. Aquest informe 
tracta, de forma comparativa com jan encarant políticament la solució d'aquests 
problemes a les àrees metropolitanes de Londres, París, Brussel·les i Barcelona. 
 

  
• The Economic geography of megaregions / Keith S. 

Goldfeld (ed.) (2007). Topogràfic: 911.3:33 Eco 
 
Aquest document, amb aportacions clau d'Edward Glaeser i de Saskia 
Sassen tracta de respondre les següents preguntes: es poden 
considerar les megaregions un nou tipus d'entitat econòmica? Se'ls pot 
aplicar els mateixos mètodes d'anàlisi habitualment utilitzats per als 
estats o nacions? Es poden planificar l'ocupació, l'habitatge o el 
transport, a nivell de megaregió? com la noció de megaregió pot 
canviar el nostre concepte de la tasca dels organismes g
institucions clau? 

overnamentals o altres 

 
  
• Estratègies vers la ciutat de baixa densitat : de la 

contenció a la gestió / Francesc Muñoz (coord.) (2011). 
Topogràfic: 911.375(467.1) Est 
 
Aquesta publicació presenta una sèrie de contribucions que destaquen 
la necessitat de proposar formes innovadores de gestió de la 
urbanització dispersa i de baixa densitat. En aquest sentit, s'hi 
suggereixen estratègies, es presenten instruments i es recullen 
experiències que qüestionen els llocs comuns que, en no poques 
ocasions, han caracteritzat la gestió d'aquest tipus de territori. 
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• Escenaris territorials per a les regions europees : el 

cas de Barcelona / (Revista Papers núm 54) (2011). 
Topogràfic: Papers 54 
 
Aquest número de la revista Papers està integrat per sis estudis que 
s'estructuren en tres grans blocs: la construcció d'escenaris de futur 
per a Europa i per a l'Arc Llatí (àrees costaneres mediterrànies 
d'Espanya, de França i d'Itàlia); l'estudi específic del model econòmic i 
territorial de l'àmbit de la província de Barcelona; i l'estudi de les 
polítiques que es poden derivar dels escenaris analitzats prèviament. 
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