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Regionals i Metropolitans de Barcelona 

  

 Análisis de redes sociales : métodos y aplicaciones / 
Stanley Wasserman, Katherine Faust (2013). Topogràfic: 316.35 

Was 
 

Aquest llibre que apareix ara en la col·lecció “Clásicos 

contemporáneos” del Centro de Investigaciones Sociológicas, és la 

referència fonamental en l'estudi de les xarxes socials, capdavanter en 

proporcionar una completa cobertura de la metodologia i les 

aplicacions d'aquest camp. La seva aparició, als anys 90, va delimitar 

un camp de coneixement interdisciplinari i va establir unes línies de 

desenvolupament futur que van permetre l’arrancada definitiva de l'anàlisi de les 

xarxes socials, centrada en la identificació i en l'estudi d'estructures reticulars 

(relacionals), sovint emergents. 

 

 Ressenyes: 

 

Blyden B. Potts a Acta sociologica 37 (4)  

John Scott a British Journal of Sociology 47 (2)  

Emmanuel Lazega a Revue Française de Sociologie 36 (4) 

David Knoke a Contemporary Sociology 25 (2) 
Christopher Winship a Journal of the American Statistical Association 91 (435) 
Vladimir Batagelj a Psychometrika 63 (1) 

Bonnie H. Erickson a Historical Methods 30 (3) 

Alvin W. Wolfe a American Ethnologist 24 (1) 

 

 

  

 Nous lideratges en moments de canvi : reflexions 
sobre lideratge i transformació social / Marc Parés, 

Carola Castellà, Joan Subirats (coords.) (2014). Topogràfic: 

316.46:32 Nou 
 

Aquesta publicació analitza a través dels ulls i la veu de joves 

activistes, les noves maneres de concebre i practicar el lideratge 

social i publicopolític, permet veure com es posicionen aquests joves 

enfront de l'actual moment de canvi, quines han estat les seves 

trajectòries vitals, com entenen el lideratge i, sobretot, com n'és de 

complex i plural tot plegat. El projecte pren com a univers d'anàlisi els i les joves que 

s'han beneficiat del programa Ordit (un programa impulsat al 2007 per la Fundació 

Jaume Bofill i l'IGOP que ha celebrat 11 edicions i que ha estat orientat a enfortir la 

capacitat d'actuació i lideratge de persones joves vinculades a processos d'acció 

col·lectiva i organitzacions no governamentals). 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1917849~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1917849~S1*cat
http://asj.sagepub.com/content/37/4.toc
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/591741.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1995_num_36_4_4431
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2077235.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/ae.1997.24.1.219/pdf
http://cataleg.uab.cat/record=b1930325~S1*cat


 2 

  

 Polítiques educatives locals : el paper dels 
municipis en el nou context competencial i 

econòmic / Florencia Kliczkowski Wladimirski (coord.) 

(2014). Topogràfic: 371:352(467.1) Pol 
 

Aquest informe ofereix un conjunt de veus d'experts, tècnics i 

responsables del món local que es pronuncien sobre la funció i la 

importància cabdal de la política educativa local i com els canvis 

recents en la legislació estatal de règim local poden afectar greument 

el paper dels municipis i la seva imprescindible coresponsabilitat en 

l'educació. 

 

 

  

 Salipota, Súria : el barri que va néixer dues vegades 

/ Roger Hernández (2010). Topogràfic: 711.5(467.11Súria) 
 

En aquest llibre s’explica la història d’aquest barri surienc que va 

haver de superar els condicionants d’uns orígens marcats per la 

marginació i la precarietat, en ple franquisme. Posteriorment, a partir 

dels anys noranta, l’impacte de l’aluminosi va obligar a portar a terme 

un complex procés de remodelació dirigit per l’Ins titut Català del Sòl 

(INCASÒL), que ha donat com a resultat un espai urbà modèlic, 

pensat per garantir una alta qualitat de vida als seus habitants.  

 

 

  

 Via Trajana : més enllà de la frontera / Rafael Pradas 

(2010). Topogràfic: 711.5(467.111Via Trajana) 
 

En aquesta publicació es fa un recorregut per la historia i les 

incidències que han anat tenint lloc en el barri de Via Trajana posant 

especial èmfasi en el darrer procés de remodelació dut a terme per 

tal d’eliminar problemes estructurals i millorar la qualitat de vida dels 

seus habitants. El llibre està il·lustrat amb una gran quantitat de 

material gràfic recollit entre els veïns del barri. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1929080~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1929843~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1929845~S1*cat
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 Les Terres de l’Ebre : catàleg de paisatge / Joan 

Nogué i Font, Pere Sala i Martí (coords.)(2 vol.) (2013). 
Topogràfic: 712(467.14) Cat 
 

Tercer catàleg de paisatge de Catalunya, d’una sèrie de set, realitzat 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Obserbatori del 

Paisatge de Catalunya. Els catàlegs de paisatge són documents de 

caràcter tècnic que determinen la tipologia dels paisatges de cada 

zona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat 

que han de complir i les propostes per a assolir-los. Pel que fa a les 

Terres de l’Ebre, el paisatge el conformen 10 trets principals, fet que dóna idea de la 

seva diversitat: el riu Ebre i les terrasses fluvials; el delta de l’Ebre; les oliveres; la 

vinya; l’arquitectura de pedra en sec; els conreus de cítrics i fruita dolça; uns fons 

escènics emblemàtics; nuclis de població singulars; construccions defensives, i el 

paisatge residencial i industrial. 

 

 

  

 Anuari Metropolità de Barcelona 2013. La metròpoli 

de Barcelona i el model de creixement inclusiu / Joan 

Trullén (dir.) (2014). Topogràfic: Anuari/2013 
 

En aquesta tercera edició de l’Anuari Metropolità, banda de continuar 

les anàlisis econòmiques, territorials i estratègiques encetades en els 

anteriors anuaris, s’incorporen noves anàlisis sobre la realitat 

metropolitana, com les relacionades amb el servei de transport públic, 

l’economia del coneixement o l’anàlisi de l’eficiència en l’ús dels 

recursos naturals. 

 

 

  

 Cap a la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat 

Urbana / Antoni Poveda ... [et al.] (2014). Topogràfic: 

Publicacions PMMU/01 
 

Aquesta publicació presenta les aportacions d’experts en diversos 

camps relacionats amb la mobilitat a la primera Jornada organitzada 

per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a fi d’endegar el procés de 

redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. El PMMU s’emmarca 

en un nivell intermedi entre els Plans de Mobilitat Urbana que duen a 

terme els municipis i el Pla director de Mobilitat de l’àmbit de la regió 

metropolitana. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1926186~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1876658~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1929329~S1*cat


 4 

  

 El Futur de la indústria de la construcció a la RMB / 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, 

(2014). Topogràfic: Quadern Pacte/10 

 

L'objectiu d'aquest estudi és orientar les polítiques públiques que 

tenen un impacte en el sector de la construcció a la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB) i les estratègies dels principals 

agents que l'integren, de manera que facilitin la transició del sector 

cap a un nou model productiu més competitiu. L'estudi proposa un pla 

d'acció detallat amb setanta accions que configuren els itineraris a 

seguir per assolir la transformació del sector en un horitzó de quinze anys.  

 

 

  

 Urbanisme i noves dinàmiques socials i productives 
/ Richard Burdett ... [et al.] (2014). Topogràfic: Quaderns PDU/04 

 

Quarta entrega dels Quaderns del Pla Director Urbanístic metropolità. 

En aquesta ocasió es presenten les ponències al tercer workshop, 

aquesta vegada dedicat a escatir com les noves dinàmiques socials, 

demogràfiques i econòmiques de la societat actual incideixen el 

l’urbanisme metropolità. La publicació s’inicia amb la ponència de 

Ricky Burdett, arquitecte, urbanista i professor a la London School of 

Economics, amb una gran experiència en l’estudi de la ciutat global i el 

processos de transformació més recents.  
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http://cataleg.uab.cat/record=b1929327~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1929372~S1*cat

