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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 

  

 The metropolitan century : understanding 

urbanisation and its consequences? / OCDE (2015). 
Topogràfic: 711.4(100) Met  
 

L'informe presenta un resum de les tendències recents i d'urbanització 

i s'hi analitzen les possibles conseqüències. L’objectiu és explicar per 

què existeixen les ciutats, i què pot fer que siguin pròsperes i vivibles. 

També s’hi discuteix si les ciutats són bones per als residents, per als 

països en què es troben i per al medi ambient mundial. L'informe 

sosté que les ciutats existeixen i creixen perquè són una font de 

prosperitat econòmica i compten amb equipaments i serveis que beneficien als seus 

residents. S’arriba a la conclusió que la urbanització és un procés que necessita ser 

modelat pels responsables polítics per garantir que tothom se’n beneficiï. 

 

  

 Megaregions : globalization's new urban form? / 
John Harrison i Michael Hoyler (eds.) (2015). Topogràfic: 911.3:33 

Meg  
 

Aquest llibre examina les últimes conceptualitzacions sobre els 

territoris suprametropolitans tot relacionant la investigació sobre 

megaregions amb debats teòrics més amplis sobre la vessant urbana 

de la globalització. Investiga les oportunitats i els reptes que es 

plantegen l’hora de planificacar i de governar a escala megaregional; i 

enceta el debat per fer front a les preguntes de "com", "per què" i 

"per qui" s'estan construint els espais megaregionals. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1945956~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1944010~S1*cat
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 Las Tres chimeneas : implantación industrial, cambio 
tecnológico y transformación de un espacio urbano 

barcelonès / Horacio Capel (dir.) (1994). Topogràfic: G-

911.375(467.111) 
 

Clàssic de la història del desenvolupament urbà de Barcelona dirigit per 

Horacio Capel. Amb l’excusa de l’estudi del desenvolupament de la 

indústria elèctrica Catalunya, aquest llibre en tres volums mostra com 

neix un espai urbà i com es configura com a espai industrial; com 

aquest espai industrial es va transformant al compàs del canvis 

tecnològics i empresarials, fins que es veu afectat per les modificacions dels centre 

urbans lligades a l’aparició de les metròpolis postindustrials. 

 

 Ressenyes: 

 

Carles Sudrià a Revista de Historia Industrial 8  

 

 

  

 Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle 

XVIII al XXI : els mapes d'una ciutat en expansió / 
Ramon Grau, Carme Montaner (eds.) (2015). Topogràfic: 

912(467.111)”17/20” 
 

Aquest volum recull els treballs de recerca presentats a les Segones 

Jornades d'història de la cartografia de Barcelona, celebrades els dies 

17 i 18 d'octubre de 2012. És un conjunt d'aproximacions a la 

cartografia barcelonina que tenen en comú la referència a una 

expansió urbana que, arrencant del segle XVIII i amb un primer gran 

clímax a mitjan XIX, arran de l'enderroc de les muralles, ha continuat fins als nostres 

dies sota formes sempre renovades i una complexitat creixent. Paral·lelament al procés 

d'urbanització, el progrés de les tècniques de representació cartogràfica ha contribuït 

poderosament a fer front a les sempre renovades exigències de coneixement i control 

del territori.  

 

 

  

 Anuari Metropolità de Barcelona 2014. Creixement 

inclusiu: el gran repte estratègic metropolità / Joan 

Trullén (dir.) (2015). Topogràfic: Anuari/2014 
 

Aquesta quarta edició de l’Anuari Metropolità presenta una estructura 

similar a les edicions anteriors, amb les corresponents actualitzacions 

de les anàlisis econòmiques, territorials i estratègiques de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona; i s’hi introdueixen dos nous elements molt 

rellevants a l’hora d’analitzar i interpretar el territori metropolità: les 

infraestructures de gran potencial (aeroport) i les grans àrees 

econòmiques transfrontereres (megaregions). 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1957073~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1957073~S1*cat
http://raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63006/84867
http://cataleg.uab.cat/record=b1938567~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1876658~S1*cat
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 GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe 
executiu : Catalunya 2014 / Carlos Guallarte (dir.) 

(2015). Topogràfic: GEM/Catalunya"2014" 
 

L’Informe GEM-Catalunya 2014 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 2014. A 

més, es revisen una sèrie de factors comunament identificats com a 

determinants a l’hora d’explicar la creació de noves empreses, amb el 

benentès que, al formar part d’un projecte internacional, es poden 

comparar indicadors homogenis de l'emprenedoria entre territoris, comunitats 

autònomes, regions o països. 

 

 

  

 Reflexions a l'entorn de la mobilitat de mercaderies 

als polígons industrials de la Regió Matropolitana de 

Barcelon / Ignasi Ragàs i Prat (2015). Topogràfic: Papers 

Pacte/01 
 

En aquesta primera entrega de la nova sèrie Papers del Pacte 

Industrial, publicada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, s’analitza la mobilitat de mercaderies als polígons 

industrials de la RMB, a partir d’una explotació de la “Encuesta 

permanente de transporte de mercancías por carretera (EPTMC)” dins 

de l’àmbit de Catalunya, i de les dades sobre la mobilitat generada per algunes grans 

empreses localitzades en polígons de la RMB.  

 

 

  

 La Innovació tecnològica a la RMB : localització i 
tecnologia de les patents europees / Vittorio Galleto 

(dir.) (2015). Topogràfic: Quadern Pacte/12 
 

L’objectiu d’aquest estudi és classificar i mapificar l’activitat 

d’innovació tecnològica que es registra a l’àmbit de la Regió 

Metropolitana de Barcelona utilitzant com a indicador les patents 

europees, amb el propòsit de contribuir a millorar el disseny de 

polítiques públiques de suport a la innovació. L’estudi, que considera 

les dades agregades per al període 2005-2012 , ha classificat les 

patents en cinc sectors tecnològics –química, enginyeria mecànica, electricitat-

electrònica, instruments i altres sectors– i les ha localitzat en diversos mapes. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1689029~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1956323~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1956323~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1956326~S1*cat
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 Reflexió Estratègica Metropolitana : construint la 
Barcelona Metropolitana, enfortint el món local / 
Àrea Metropolitana de Barcelona (2015). Topogràfic: REM/01 
 

Versió reduïda de la Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) 

impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La REM és un 

element d'anàlisi i proposta sobre les realitats, els problemes, les 

prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana 

d'avui, suggereixen eines per facilitar la construcció de la metròpolis 

de demà.El contingut està organitzat en quatre vectors de caràcter 

transversal que són els pilars centrals de la construcció de la futura àrea metropolitana: 

el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu; l'enfocament territorial; la lluita 

contra el canvi climàtic i una nova governança metropolitana. 
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