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• Historia del pensamiento social / Salvador Giner (5ena 

ed. 1985). Topogràfic: 316 Gin 
 
Llibre clàssic sobre la història del pensament social, que exposa les 
diverses vessants de la reflexió sobre la societat humana, i mostra els 
diferents corrents teòrics i doctrinals en un ampli ventall de 
dimensions morals, polítiques, econòmiques i culturals. S'hi expliquen 
els grans sistemes filosóficosocials de Plató, Aristòtil, Maquiavel, 
Montesquieu, Rousseau, Marx, Tocqueville, Weber i dels altres 
pensadors clàssics, inclosos alguns força recents, com Hannah Arendt. 
També es tracten les diverses escoles doctrinals, ideològiques o crítiques sobre les 
quals s'aixeca la tradició occidental, sense les quals no s'entenen les idees actuals. 
 

 
  
• Societat catalana 2011 / Josep M. Masjuan (coord.) 

(2011). Topogràfic: 316.3(467.1)"2011" 
 
Aquest report anual d'anàlisi social de Catalunya, que ja és el cinquè, 
fa una anàlisi dels temes principals que han tingut un especial relleu al 
llarg de l'any 2010. En tretze capítols, redactats pels principals experts 
de cada tema, es desgranen els canvis que s'han produït en el darrer 
període del Govern d'entesa a Catalunya i arran de la crisi econòmica, 
social i política que s'està travessant. 
 

 
  
• Enquesta de l'ús del temps 2010-2011 : principals 

resultats / Institut d'Estadística de Catalunya (2012). 
Topogràfic: 316.728(467.1)"2010/2011" 
 
En aquesta publicació es presenten els resultats de l'Enquesta de l'ús 
del temps 2010-2011. A banda de les taules estadístiques que 
forneixen una informació molt valuosa sobre les activitats en què els 
catalans esmercen el seu temps, s'hi fa una anàlisi dels principals 
resultats pel que fa al temps social, als tipus d'activitats que es 
realitzen i qui les realitza, als horaris de la població catalana, al temps 
de treball remunerat i al temps dedicat a les ajudes a altres llars. Cal fer avinent que es 
tracten algunes dimensions de l'economia i de la societat catalana que en no passar per 
cap mercat, poden, per una banda, explicar les formes d'adaptació de la població al nou 
context socioeconòmic de crisi; i per l'altra, poden formar part de sectors emergents de 
l'economia. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1038876~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1038876%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1830084%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1871314%7ES1*cat


  
• Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero 

/ John Maynard Keynes (3era ed. 1951). Topogràfic: 330.1 Key 
 
Aquest clàssic del pensament econòmic és l'obra més important de 
l'economista anglès John Maynard Keynes, que amb aquest llibre va 
posar els fonaments del pensament macroeconòmic modern. Publicada 
el 1936, va impulsar l'anomenada «revolució keynesiana», que va 
capgirar la visió de l'economia de les nacions que tenien els 
economistes i els homes de govern, especialment pel que fa a les 
virtuts de la intervenció pública en economia per mitjà de l'actuació sobre la demanda 
agregada. 
 

 
  
• Competitive advantage : creating and sustaining 

superior performance / Michael E.Porter (1985). Topogràfic: 
338.45 Por 
 
Aquest llibre explora els fonaments de l'avantatge competitiu en 
l'empresa individual. Aquest segon volum de la trilogia de Porter 
descriu com les empreses poden obtenir avantatge sobre els seus 
rivals. Aquest volum introdueix una nova forma d'entendre el que fa 
una empresa. L'innovador concepte de Porter "cadena de valor" 
desagrega les companyies en "activitats", o processos que representen 
els elements bàsics de l'avantatge competitiu. 
 

 Ressenyes: 
 
Daniel R. Sersland a Transportation Journal 26 (3)  
William B. Gartner a Academy of management Review 10 (4) 
Daniel H. Farmer a Journal of General Management 11 (1) 
Frederick E. Balderston California Management Review 28 (1)
 

 
  
• Desigualdad y bienestar social: de la teoría a la 

práctica / Francisco J. Goerlich, Antonio Villar (2009). 
Topogràfic: 364.22 Goe 
 
Aquesta monografia ofereix una anàlisi sistemàtica de les diverses 
formes de mesurar la desigualtat en la distribució de la renda i de les 
seves aplicacions a l'avaluació del benestar. Es parteix d'un estudi 
detallat dels índexs de desigualtat, que són els instruments 
conceptuals per a mesurar i interpretar la dispersió de la renda, i 
inclou tant una descripció de les propietats bàsiques d'aquests índexs 
com una comparació dels judicis de valor que incorporen. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1867956%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1054484%7ES1*cat
http://search.proquest.com/docview/206284595/fulltextPDF/13644B439377DC81D09/1?accountid=15292
http://cataleg.uab.cat/record=b1764620%7ES1*cat


  
• Mobilitat tova / Salvador Fuentes Bayó (coord.) (2012). 

Topogràfic: 656.1(467.1) Mob 
 
L'objectiu d'aquesta publicació és definir conceptes i exposar 
experiències, així com remarcar-ne les implicacions en el sector de la 
mobilitat sostenible des de la visió d'experts de diferents àmbits, els 
quals contribueixen amb els seus articles a donar a conèixer el valor 
global del nou paradigma de la mobilitat i els aspectes més destacats. 
 

 
  
• Pensar la ciudad : edición 2011 / Carlos Pérez-Alfaro 

Calvo (coord. i comp.) (2012). Topogràfic: 711 Pen "2011" 
 
Aquest llibre conté les quatre conferències i la taula rodona i les seves 
respectives presentacions que van constituir el cicle PENSAR LA 
CIUTAT, en la seva edició de l'any 2011, organitzat per l'Ateneu 
Cultural "Jesús Pereda" de Comissions Obreres de Castella i Lleó. El 
conferenciants són: Isabela Velázquez, Inés Sánchez de Madariaga, 
Francisco Sosa Wagner i Rosa Martínez Gómez. 
 

 
  
• L'avantage métropolitain / Ludovic Halbert (2010). 

Topogràfic: 711.4 Hal 
 
El llibre es basa en les aportacions de l'economia territorial per 
repensar en què consisteix l'avantatge de les metròpolis en l'era de la 
globalització. Lluny de la pretesa dilució de la capacitat local en la 
mundialització i de la inexorable desconnexió entre les ciutats i el 
territori que les envolta, l'era de les metròpolis ofereix marges de 
maniobra a les societats que es doten de mitjans col·lectius per posar 
en valor els seus recursos. Pels efectes de "llarga cua" i de 
connectivitat, les metròpolis es poden considerar sistemes integrats, mobilitzadors de 
recursos infinitament nombrosos i multilocalitzats. 
 

 Ressenyes: 
 
Martial Cavatz a Lectures [en línia] Febrer 2011  
Martined Legris Revel a Développement durable & territoires 2 (3)  
Claude Lacour a Revue d'Économie Régionale & Urbaine 2011 (2)  
Paul Cary a Géographie, économie, societé 12  
Bruno Moriset a Géocarrefour [en línia] Setembre 2011  
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http://cataleg.uab.cat/record=b1870836%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1869905%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1850928%7ES1*cat
http://lectures.revues.org/1293
http://developpementdurable.revues.org/9083
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RERU_112_0413&DocId=100006&Index=%2Fcairn2Idx%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=18&hits=16b2+16b1+16b0+14e4+14e3+14e2+12cd+12cc+12cb+1271+1270+126f+11cb+11ca+11c9+e33+e32+e31+0&fileext=html#hit1
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GES_124_0449&DocId=60737&Index=%2Fcairn2Idx%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=9&hits=79d+79c+79b+5ea+5e9+5e8+595+594+593+0&fileext=html#hit1
http://geocarrefour.revues.org/8052


  
• Arxiu crític model Barcelona : 1973-2004 / Josep 

Maria Montaner, Fernando Álvarez, Zaida Muxí (eds.) (2012). 
Topogràfic: 711.4(467.111) Arx 
 
Aquest llibre col·lectiu recull i resumeix les aportacions del grup 
d'investigació Arxiu crític model Barcelona, format per professors  i 
estudiants de màster i doctorat, amb la invitació a diversos experts de 
les àrees d'arquitectura i història. Aquest projecte d'investigació es va 
plantejar com una aportació universitària al replantejament del model 
urbà, basat  en la possibilitat de superar tant els punts de vista 
triomfalistes i oficials de la ciutat, com les dures crítiques desqualificadores. A més 
d'aprofundir sobre el model urbà de Barcelona, la publicació inclou articles que 
analitzen la influència que ha tingut en ciutats com Buenos Aires, Bilbao, Rio de 
Janeiro, Monterrey, Rosario i Londres. 
 

 
  
• Pla Besòs : enfortint una centralitat metropolitana 

emergent / Jordi Mas Herrero (coord.) (2011). Topogràfic: 
711.5(467.11Besòs) 
 
Aquest informe exposa els principals elements de l'anomenat Pla 
Besòs, un proposta innovadora de coordinació entre el cinc 
ajuntaments (Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs i Montcada i Reixac) que comparteixen l'administració 
d'aquest territori en transformació que té com a eix el riu Besòs. 
 

 
  
• Mapa de serveis i indicadors d'habitatge de la 

província de Barcelona : anuari 2010 / Diputació de 
Barcelona (2012). Topogràfic: 728(467.11) Map 
 
Per mitjà de la plataforma on-line SITMUN de la Diputació de 
Barcelona, el "Mapa de serveis i indicadors d'habitatge de la província 
de Barcelona" posa a disposició de les persones interessades tota la 
informació sobre els serveis d'habitatge que ofereix l'àmbit local i les 
dades estadístiques disponibles relacionades directament o 
indirectament amb l'habitatge. El present anuari té com a objectiu 
oferir una lectura conjunta, contextualitzada i comentada de les dades del mapa i donar 
les eines perquè sigui el lector qui analitzi i valori els municipis del seu interès. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1871293%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1867499%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1867498%7ES1*cat


  
• Estadística territorial de la provincia de Barcelona, 

1858 / Pedro Moreno Ramírez ; edició i estudi introductori a 
cura de José Ignacio Muro, Francesc Nadal i Luis Urteaga 
(2011). Topogràfic: 946.71 Prov.Bar 
 
Pedro Moreno Ramírez (Porcuna, Jaén, 1819 - post 1890) va ser un 
destacat cartògraf espanyol del segle XIX i un dels principals 
contractistes de l’estadística territorial, que entre 1851 i 1880 va 
aixecar plànols parcel·laris de seixanta-nou municipis de Catalunya i 
les Illes Balears. Aquest llibre és la primera edició d’una obra que, malgrat tenir un 
interès geogràfic i històric considerable, s’ha conservat manuscrita i gairebé inèdita 
durant un segle i mig. Constitueix la primera aproximació quantitativa a la realitat 
territorial de la província de Barcelona. Les dades aplegades pel geòmetra permeten un 
coneixement força detallat i precís de variables essencials per a la història d’aquest 
territori. 

 
  
• GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe 

ejecutiu : Catalunya 2011 / Yancy Vaillant (dir.) (2012). 
Topogràfic: GEM/Catalunya"2011" 
 
L’Informe GEM-Catalunya 2011 analitza l’activitat emprenedora així 
com la proporció de la població adulta a Catalunya involucrada en 
activitats empresarials i de creació d’empreses durant l’any 2011. A 
més, es revisen una sèrie de factors comunament identificats com a 
determinants a l’hora d’explicar la creació de noves empreses. 
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