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 Income inequality : economic disparities and the 

middle class in affluent countries / Janet C. Gornick and 

Markus Jäntti (eds.) (2013). Topogràfic: 316.3(1-775) Inc  
 

Escrits per experts capdavanters en el camp de la desigualtat 

econòmica, els 17 capítols d’aquest volum es basen en microdades de 

les bases de dades del Luxembourg Income Study (LIS) per dibuixar 

un retrat complex de la desigualtat als països rics a principis del segle 

XXI, especialmente entre les clases mitjanes. La investigació també 

aporta llum sobre com afecta la desigualtat econòmica i es veu 

afectada per les desigualtats de gènere, els mercats laborals, les institucions i la 

política. 

 

 

Núm. 11 
desembre 2013 

http://www.netvibes.com/centre-de-documentacio#PRESENTACIO
http://cataleg.uab.cat/record=b1907517~S1*cat
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 Distribución de la renta en España : desigualdad, 
cambios estructurales y ciclos / Consejo Económico y 

Soicial de España (2013). Topogràfic: 330.564(460)  
 

Amb dades de la comptabilitat nacional, la Encuesta de Condiciones de 

Vida i la Encuesta de Presupuestos Familiares, es fa una aproximació 

des de diferents punts de vista a l'evolució de la distribució de la renda 

a Espanya tenint en compte els cicles econòmics esdevinguts en el 

període 1985-2011. S'aborda la distribució de la renda des de la seva 

vessant funcional i personal, però també des d'un àmbit territorial i, 

igualment, s'endinsa en les polítiques públiques de redistribució de la renda tant del 

costat de la despesa per finançar el desenvolupament de l'Estat de Benestar com dels 

ingressos. 

 

 

  

 El trabajo no remunerado en la economía global / 
María Ángeles Durán Heras (2012). Topogràfic: 331.103.3 Dur  
 

Aquesta obra conté una anàlisi nova de conceptes tan rellevants com 

treball, necessitat, qualitat de vida, llibertat i coacció. S'hi posa de 

manifest la constant interacció entre treball remunerat i no remunerat, 

entre llars i Estat, així com la internacionalització d'aquests 

transvasaments a través de les migracions. També s’hi fa avinent, 

amb gran profusió de dades, que dos milions de llars en el món 

produeixen serveis per garantir el benestar dels seus habitants, una 

producció no recollida en el PIB ni en d’altres indicadors macroeconòmics. 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1905946~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1874668~S1*cat
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 Ground control : fear and happiness in the twenty-
first-century city / Anna Minton (2009). Topogràfic: 343.9 Min  
 

Aquesta publicació explica d’una manera apassionada i viva la fesomia 

actual de les ciutats de la Gran Bretanya, tot revelant que són fruit 

d’una planificació urbana que està transformant no només les ciutats, 

sinó també la naturalesa de l'espai públic i la de la ciutadania. L’autora 

evidencia amb contundència que les barreres físiques estan portant a 

una nació dividida. Però també aporta algunes solucions sorprenents, 

tot advocant per un enfocament a la manera continental, que es basa 

en espai compartit.. 

 

 Ressenyes: 

 

Claudio de Magalhães a The Journal of Architecture 16 (1) 

Sarah Blandy a Journal of Social Policy 40 (3)  

Fran Tonkiss a Sociology 45 (2)  

David Byrne a Sociology 45 (2)  

Adam Edwards a Sociology 45 (2)  

Chris Allen a Sociology 45 (2)  

Owen Hatherley a NewStatesman 23/07/2009  

Linsey Hanley a The Times Literary Supplement 30/10/2009  

Tom Payne a The Telegraph 28/07/2009 

Rafael Behr a The Guardian 5/07/2009 

Emmanuelle Smith a The Financial Times 20/07/2009 

 

 

  

 El costat fosc : diari de camp d'un cotxe patrulla dels 
Mossos d'Esquadra / Joan Uribe Vilarrodona (2011). 
Topogràfic: 343.9 Uri  
 

Aquesta publicació correspon a una part del treball de camp d’una tesi 

en Antropologia social. Per mitjà del patrullatge amb els Mossos 

d’Esquadra, l’autor convida a conèixer la quotidianitat dels patrullers, 

però també a burxar en els secrets de la vida social i a reflexionar en 

la hipocresia implícita en la creença de l’existència del mal. I també 

convida a entrar en el costat fosc, el qual, en el fons, ni és patrimoni 

dels qui vulneren el pacte social ni hauria de demonitzar la policia. Senzillament, 

perquè el costat fosc (el cor de les tenebres) està en tots nosaltres. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1907033~S1*cat
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13602365.2011.547025#.UmeB8XASyuI
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8280869
http://soc.sagepub.com/content/45/2/335.full.pdf+html
http://soc.sagepub.com/content/45/2/335.full.pdf+html
http://soc.sagepub.com/content/45/2/335.full.pdf+html
http://soc.sagepub.com/content/45/2/335.full.pdf+html
http://www.newstatesman.com/books/2009/07/ground-control-housing-private
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/5894076/Ground-Control-Fear-and-Happiness-in-the-Twenty-First-Century-City-by-Anna-Minton-review.html
http://www.theguardian.com/books/2009/jul/05/ground-control-anna-minton-review
http://cataleg.uab.cat/record=b1911231~S1*cat
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 Democràcia, participació i joventut : una anàlisi de 
l'Enquesta de participació i política 2011 / Roger Soler 

i Martí (2013). Topogràfic: 35.072.7-053.7(467.1)  
 

Aquest estudi analitza la relació de les persones joves amb la 

democràcia en un moment de canvis profunds que afecten els vincles 

que la ciutadania estableix amb les institucions democràtiques i, en 

general, amb l’esfera pública. Per fer-ho, s’analitza l’Enquesta de 

participació i política 2011, que permet comparar les actituds i els 

comportaments de la població jove amb la resta de grups d’edat. 

 

 

  

 Educació, competències i mercat de treball : els 
reptes de Catalunya a partir de l'estratègia de 

l'OCDE / Queralt Capsada (coord.), Kathrin Hoeckel, Luis 

Ortiz (2013). Topogràfic: 37:331.5(467.1) Edu  
 

A fi d’ajudar a millorar els sistemes d’educació i de formació i de 

vincular-los al mercat de treball tot aprofitant les competències de les 

persones, aquest informe presenta l’estratègia de l’OCDE en matèria 

de competències educatives, un marc d’anàlisi que ha permès 

detectar necessitats i proposar accions adaptades al context català. 

 

 

  

 La città dei ricchi e la città dei poveri / Bernardo Secchi 

(2013). Topogràfic: 711.5 Sec  
 

Aquest llibre tracta una qüestió esdevinguda, malauradament, molt 

rellevant en els darrers temps: el creixement i l’aprofundiment 

continus de les desigualtats socials. En un acte de contrició gremial, 

l’autor (reconegut urbanista italià), reconeix la responsabilitat de 

l’urbanisme en l’agreujament de les desigualtats, i advoca per un 

planejament urbà com a principal motor a l’hora d’eliminar-les o de 

contrarestar-les. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1911031~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1906864~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1907406~S1*cat
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 Keys to the city : how economics, institutions, social 
interactions, and politics shape development / 

Michael Storper (2013). Topogràfic: 711.5 Sto  
 

Aquesta publicació explica per què s’han de considerar els problemes 

del desenvolupament econòmic dins d'un context regional ―a nivell 

de la ciutat-regió― i per què les economies urbanes s’han 

desenvolupat de manera desigual. L’autor identifica quatre contextos 

que determinen el desenvolupament econòmic urbà: l’econòmic, 

l’institucional, l’innovacional/interaccional, i el polític. El llibre explora 

com aquests contextos funcionen i com interactuen, cosa que porta a l'èxit del 

desenvolupament en algunes regions i el fracàs en d'altres. En la conclusió, 

s’especifiquen vuit regles de desenvolupament econòmic adreçades als responsables 

polítics. 

 

 

  

 Los suburbios, 1957 : compendio de las ponencias y 
coloquios desarrollados durante la "Semana"/ 

Semana del suburbio (1957). Topogràfic: 711.5(467.111)”1957”  
 

Aquesta publicació recull les ponències presentades a la “Semana del 

suburbio” organitzada en 1957 pel bisbat de Barcelona. Es tracta d’un 

interessantíssim document històric compilat per Mn. Rogeli Duocastella 

on s’hi poden apreciar els preocupacions de les autoritats 

eclesiàstiques del moment per l’incipient arribada massiva 

d’immigració. Tal com diu un breu aparegut a La Vanguardia del dia 27 

de febrer d e1957, que anuncia la inauguració de la setmana, s’hi consideren “diversos 

temas relacionados con la inmigración, urbanismo, organización socials de los barrios, 

servicios sociales y asistenciales, escuelas, formación profesional y acción apostólica”. 

 

 

  

 El Carmel ignorat : història d'un barri 

impossible / Lluís M. Bou Roura i Eva Gimeno Cases 

(2007). Topogràfic: 711.5(467.111Carmel)  
 

Aquest llibre presenta un recorregut històric, profusament 

il·lustrat, pel desenvolupament d’unes barriades al voltant 

del turó del Carmel. És la història de l’esforç de molta gent 

compromesa amb el problemes derivats de l’ocupació d’un 

territori gairebé inhabitable, que han anat millorant l’entorn 

agrupats en entitats bo i lluitant contra la topografia i la 

ignorància dels responsables municipals 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1911379~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1346267~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1909596~S1*cat
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 La producción del espacio / Henri Lefebvre (2013). 
Topogràfic: Lefebvre/09  
 

Clàssic del pensament sobre l’espai publicat originalment en 1974 que 

finalment ha estat traduït al castellà. L’autor valora la importància de 

l’espai, que és sempre polític (construït per la lluita de poders, fins i 

tot des del més quotidià), i pretén reconciliar l’espai mental (l’espai 

dels filòsofs) i l’espai real (les esferes físiques i socials on vivim). I 

aquest acord entre teoria i pràctica, entre el mental i el social, entre la 

filosofia i la realitat ens és presentat amb exemples de l’art, de la 

literatura, de l’arquitectura, de l’economia. 

 

 Ressenyes: 

 

Blog Oriol Nel.lo (7 de desembre de 2013)  
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http://cataleg.uab.cat/record=b1911229~S1*cat
http://oriolnello.blogspot.com.es/2013/12/henri-lefebvre-del-dret-la-ciutat-la.html

