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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 

  

 Las encuestas de opinión / Joan Font Fàbregas i Sara 

Posadas del Amo (2016). Topogràfic: 303.6 Fon  
 

Aquesta obra pretén ajudar el lector a consumir les enquestes d’opinió 

de forma crítica. És una petita guia perquè es puguin comprendre 

millor qui fa les enquestes d’opinió, com es fan i quins fins (declarats i 

ocults) es persegueixen en la seva realització. Ajuda a saber triar el gra 

de la palla i, més important, a entendre quina mena de gra ens volen 

vendre i qui es pot beneficiar d’aquesta transacció. 

 

 

  

 Making cities work for all : data and actions for 

inclusive growth / OCDE (2016). Topogràfic: 308(100) Mak  
 

Aquest informe proporciona dades innovadores comparables a nivell 

internacional sobre el creixement econòmic, la desigualtat i el benestar 

per a les ciutats dels països de l'OCDE. Proporciona evidència empírica 

sobre com les ciutats estan divergint, o convergint, amb d'altres parts 

del país, així com sobre la magnitud de la desigualtat dins de les 

ciutats. També es proposa un marc per a l'acció, per ajudar els governs 

nacionals i locals a reorientar les polítiques cap a un creixement més 

inclusiu a les ciutats: un nou enfocament de creixement que assegura que cap part de 

la societat es quedi enrere. 

 

 

  

 OECD regional outlook 2016 : productive regions for 
inclusive societies / OCDE(2016). Topogràfic: 308(100)”2016”  
 

La Perspectiva Regional de l'OCDE de 2016 examina la creixent bretxa 

de productivitat entre regions dins dels països, i les implicacions 

d'aquestes tendències per al benestar de les persones que viuen en 

diferents llocs. Es discuteix com les polítiques estructurals, la inversió 

pública i les reformes de governança multinivell poden ajudar a 

augmentar la productivitat tot tenint en compte la inclusió social. 

També hi ha un apartat especial sobre les regions rurals en què es fa 

un repàs als diferents tipus de zona rural i les seves tendències en productivitat, que 

permet concloure que els diferents països estan endegant noves formes polítiques 

rurals. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1972947~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1985415~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1985416~S1*cat
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 Les ciutats invisibles : viatge a la Catalunya 
metropolitana / Marc Andreu (2016). Topogràfic: 316.334(467.1) 

And  
 

El llibre aplega una trentena de reportatges sobre una trentena de 

barris metropolitans per trencar-ne la invisibilitat, el desconeixement i 

els estereotips. Reportatges que han estat realitzat durant un període 

clau de crisi econòmica, social i nacional. La Mina i els barris del Besòs, 

el Poblenou, Nou Barris i la Marina de la Zona Franca hi comparteixen 

protagonisme amb Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada, 

Badia, l’Hospitalet, Sant Boi, Cornellà, el Prat, Terrassa, Rubí, però també, més enllà de 

la Barcelona metropolitana, amb Salt, la Conca d’Òdena i els barris de Ponent de 

Tarragona. És el país on segueixen vivint els altres catalans, parlin la llengua que 

parlin. I és el territori que ha estat invisibilitzat fins a deixar sense espai, ni sobirania, 

la gent que hi viu i configura un mosaic ric, divers i plural. 

 

 

  

 Inequality : what can be done? / Anthony B. Atkinson 

(2015). Topogràfic: 316.334(467.1) And  
 

Aquest nou llibre de Sir Anthony Atkinson està estructurat en tres 

parts. En la primera es fa la diagnosi; es respon a les preguntes: què 

entenem per desigualtat? i, quina és la seva magnitud actual?. En el 

segon capítol es fan una sèrie de propostes polítiques concretes que, 

segons l’autor, podrien ajudar a reduir les actuals taxes de desigualtat, 

en total són 15 mesures + 5 idees per desenvolupar. Finalment, en el 

tercer capítol s’expliciten els problemes amb què es poden trobar els 

polítics a l’hora de desenvolupar les seves propostes. 

 

 Ressenyes: 

 

Ortrud Leßmann a Journal of European Social Policy 26 (3) 

Carina Fourie a Economics and Philosophy 32 (2) 

Benoît Rapoport a Population 71 (1) 

Lejla Lazovic-Pita a Financial Theory & Practice 40 (2) 

Alpard Losonc a Panoeconomicus 63 (3) 

James Midgley a Journal of Sociology & Social Welfare 43 (1) 

Ron Johnston a People, Place and Policy 10 (1) 

Juan José Villalón a Revista Sistema 241 

Charles C. Carter a Journal of Real Estate Literature 23 (2) 

Michael Soder a Journal of Economic Issues 50 (1) 

David Hollanders a Transfer: European Review of Labour & Research 22 (1) 

Howard A. Doughty a Innovation Journal 20 (2) 

Ivica Rubil a Croatian Economic Survey 17 (2) 

Mike Konczal a Pacific Standard 8 (6) 

 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1974684~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1974684~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1948324~S1*cat
http://esp.sagepub.com/content/26/3/296.full.pdf+html
https://www.cambridge.org/core/journals/economics-and-philosophy/article/inequality-what-can-be-doneanthony-batkinson-harvard-university-press-2015-ix-384-pages/CCA81233696E54E50EFDABD1BA277E14/core-reader
http://www.cairn.info/revue-population-2016-1-page-153.htm
http://www.fintp.hr/upload/files/ftp/2016/2/lazovic.pdf
http://www.panoeconomicus.rs/casopis/2016_3/08%20Book%20Review.pdf
http://extra.shu.ac.uk/ppp-online/wp-content/uploads/2016/04/review-article-johnston.pdf
http://aresjournals.org/doi/pdf/10.5555/0927-7544.23.2.394
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00213624.2016.1148993?scroll=top&needAccess=true
http://trs.sagepub.com/content/22/1/135.full.pdf+html
http://www.innovation.cc/book-reviews/20_2_10_doughty_bk-rev_atkinson_inequality.pdf
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=223167
https://psmag.com/breaking-out-of-inequality-s-rhetorical-trap-e9ac13b21532#.feq3tmwcb
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 First we take Manhattan : la destrucción creativa de 
las ciudades / Daniel Sorando y Álvaro Ardura (2016). 
Topogràfic: 316.334.56:711.5 Sor  
 

Sorando i Ardura es passegen pels centres de les grans ciutats 

occidentals per tractar de veure què hi ha darrere dels canvis que s’han 

produït en molts dels seus barris en què la runa i el deteriorament ha 

estat substituïts de forma progressiva per llampants continguts, tant en 

els seus espais públics com en els privats. Es tracta d’un relat sobre 

com han canviat aquests paisatges urbans així com els seus 

paisanatges: han passat d’estar habitats per persones amb baixos recursos econòmics 

a estar envaïts per persones que ocupen els darreres decils en la distribució de la renda 

i que saben aprofitar molt bé els avantatges dels espais centrals de les ciutats. 

 

 

  

 Scales of justice : reimagining political space in a 

globalizing world / Nancy Fraser (2009). Topogràfic: 321.01 Fra  
 

En aquesta obra, l’autora es pregunta: quin és el marc adequat per a 

teoritzar sobre la justícia i quina és l'escala realment justa? L'autora 

revisa les seves conegudes teories de la redistribució i el 

reconeixement, i introdueix la "representació" com una tercera 

dimensió "política" de la justícia, elaborant un nou tipus reflexiu de 

teoria crítica que situa en primer pla la injustícia d'una atribució de 

marc injusta. Dialogant i debatent amb pensadors com Habermas, 

Rawls, Foucault o Arendt, preveu un espai polític que abraça la solidaritat 

transnacional, una esfera pública transfronterera, l'establiment de marcs democràtics i 

projectes emancipatoris transfronterers. El resultat és una sòlida reflexió sobre qui 

compte respecte a què, en el terreny de la justícia, en un món en globalització. 

 

 Ressenyes: 

 

Noëlle McAfee a Signs: Journal of Women in Culture and Society 35 (4) 

Jennifer Warriner a Hypatia 28 (1)  

David Owen a Constellations 19 (1) 

Jodi Dean a Political Theory 38 (2)  

Andrei Israel a Annals of the Association of American Geographers 100 (3) 

Kamran Moshref a Millennium: Journal of International Studies 39 (1) 

Christopher Zurn a Social Theory & Practice 38 (1)  

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1983446~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1985580~S1*cat
http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/651046
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1527-2001.2011.01253.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8675.2012.00674.x/pdf
http://ptx.sagepub.com/content/38/2/300.full.pdf+html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045608.2010.485490?needAccess=true#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzAwMDQ1NjA4LjIwMTAuNDg1NDkwP25lZWRBY2Nlc3M9dHJ1ZUBAQDA=
http://mil.sagepub.com/content/39/1/219.full.pdf+html
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 Redistribution or recognition? : a political-
philosophical Exchange / Nancy Fraser i Axel Honneth 

(2003). Topogràfic: 321.01 Fra  
 

Aquest llibre tracta cobrir la llacuna existent a nivell teòric de la relació 

entre els conceptes “reconeixment” i redistribució, i ho fa d’una maner 

ben original. S’hi reflecteix el debat entre dos filòsofs (una americana i 

un europeu) que tenen visions diferents de la relació.; i cada capítol és 

una rèplica de l’anterior escrit per l’”altre” (ve’t aquí el millor exemple 

de “reconeixement”). L’intercanvi de parers entre Nancy Fraser i Axel 

Honneth representa un diàleg rigorós sobre filosofia moral, teoria social i, al capdavall, 

sobre la societat capitalista. 

 

 Ressenyes: 

 

Marcus Ohlström a Iris 3 (5)  

Marco Salinas a Iris 3 (5)  

Olivier Voirol a Iris 3 (5)  

Mark Redhead a Contemporary Justice Review 10 (1) 

Thomas McCarthy a Ethics 115 (2) 

 

 

  

 La contrademocracia : la política en la era de la 
desconfiança / Pierre Rosanvallon (2007). Topogràfic: 321.01 

Ros  
 

El President de la República (de les idees) proposa una història i una 

teoria del paper estructurant de la desconfiança en les democràcies, tot 

explorant un concepte polític que ha passat desapercebut durant molt 

de temps: el de la "contrademocràcia". Aquest concepte resulta d'un 

conjunt de pràctiques de control a través de les quals la societat 

exerceix el seu poder de correcció i de pressió; i en això hi ha la seva 

virtut, però també el seu problema. Perquè, en valorar en excés les propietats de 

control de l'espai públic, pot també fer-li el joc al populisme i a la "impolítica", en 

impedir la formulació positiva d'un món comú. 

 

 Ressenyes: 

 

Juan Zuluaga Díaz a Papel Político 13 (2) 

Quim Brugué Torruella a Revista Española de Ciencia Política 24  

Benoit Décary-Secours a Politique et Sociétés 26 (1) 

Número monogràfic a Critique 2008/4 num.731 

Frédéric Dupin a Le Philosophoire 2006/2 num. 27 

Catherine Halpern a Sciences Humaines 2014/1 num. 255 

Jacques Chevallier a Commentaire 2007/3 núm. 119  

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1642105~S1*cat
http://www.fupress.net/index.php/iris/article/view/10171/9405
http://www.fupress.net/index.php/iris/article/view/10171/9405
http://www.fupress.net/index.php/iris/article/view/10171/9405
http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/426345
http://cataleg.uab.cat/record=b1866774~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1866774~S1*cat
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716562011
http://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37510/21027
http://www.erudit.org/revue/ps/2007/v26/n1/016461ar.pdf
http://www.cairn.info/revue-critique-2008-4.htm
http://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2006-2-page-257.htm
http://www.cairn.info/revue-commentaire-2007-3-page-831.htm
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 La gran transformación : crítica del liberalismo 
económico / Karl Polanyi (2016). Topogràfic: 33:94”18/19” Pol  
 

Edició nova del clàssic de la història econòmica que ens permet 

entendre els mecanismes de l'absolutisme econòmic que caracteritzen 

el sistema en què vivim. S’hi relata la gradual expansió i imposició de 

la utopia del lliure mercat que, des de finals del segle XVIII, va 

mercantilitzar figures com el treball -el esforç de les persones-, la terra 

-la naturalesa- i els diners, fins llavors no sotmeses a la llei de l'oferta i 

la demanda . Per l’autor, en la societat de mercat, la principal missió 

de l'Estat és mercantilitzar el màxim d'àmbits de la vida i la natura per alimentar el 

mercat; aquest sotmetiment condueix a la despolitització de l’individu i a les pràctiques 

totalitàries. 

 

 Ressenyes: 

 

Richard Walker a Environment & Planning A 47 (5) 

Gareth Dale a Economy & Society 37 (4) 

J. H. Hexter a American Historical Review 50 (3) 

 

 

  

 Neoliberalism : the key concepts / Matthew Eagleton-

Pierce (2016). Topogràfic: 330.342 Eag  
 

Aquest llibre proporciona una guia fonamental per a un vocabulari de 

termes que han arribat a ser dominant en els últims trenta anys. El 

llenguatge del neoliberalisme construeix i, al mateix temps, expressa 

una visió de l’economia, de la política i de la vida diària que alguns 

consideren atractiva, però que molts altres troben altres inquietant. 

Malgrat la popularitat d’aquests conceptes, són sovint difícils 

d'entendre, sobretot pel fet que contenen múltiples significats i són 

informats per les relacions de poder; per això, en la publicació s’exploren i disseccionen 

termes-clau com capitalisme, elecció, desenvolupament, flexibilitat, global, governança, 

individual, mercat, xarxa, participació, etc. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1980805~S1*cat
http://epn.sagepub.com/content/45/7/1662.full.pdf+html
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03085140802357901
http://cataleg.uab.cat/record=b1982687~S1*cat
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 La Era de las desigualdades : dimensiones de la 
desigualdad internacional y global / Branko Milanovic 

(2006). Topogràfic: 330.564(100) Mil  
 

Aquest llibre analitza les dimensions de la desigualtat mundial entre els 

països i entre les persones i relaciona l'evolució observada de la 

desigualtat amb els processos de creixement econòmic experimentats 

durant la segona meitat del segle XX. Es tracta d’un document rigorós 

que mesurar les desigualtats en la distribució de la renda mundial, 

aprofundint en el debat sobre la convergència de les rendes entre 

països, així com en la relació entre globalització i desigualtat. 

 

 Ressenyes: 

 

Javier M. Iguíñiz Echevarría a Economía 29 (57-58) 

Gregory Stutes a Journal of Economics (Missouri) 32 (2) 

Jonathan Perraton a New Political Economy 11 (1) 

Slobodan Djajic a Review of International Economics 14 (3) 

Jiří Večerník a Czech Sociological Review 42 (3) 

Matthew C. Mahutga a Contemporary Sociology 36 (1) 

Camelia Minoiu a Ethics & International Affairs 20 (1) 

 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1689706~S1*cat
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/292/285
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563460500495005
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9396.2006.00602.x/full
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/13321b71b68ee307df95e6e4b3e996f423981ec7_436_RecVecernik.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/009430610703600158
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 La corrosión del carácter : las consecuencias 
personales del trabajo en el nuevo capitalismo / 
Richard Sennet (2000). Topogràfic: 331.1 Sen  
 

Mitjançant entrevistes amb executius d'IBM acomiadats en la gran 

remodelació d'aquesta companyia en els anys noranta; el seguiment de 

la trajectòria d'un pare i del seu fill, assalariat tota la seva vida el 

primer i assessor forçosament independent el segon; i de dues 

generacions de treballadors de la mateixa empresa panificadora de 

Boston, Sennett analitza el contrast entre dos àmbits de treball 

radicalment diferents: l'antic, en vies de desaparició, un món d'organitzacions 

jeràrquiques rígides, on s'esperava dels treballadors una identitat ferma, una 

personalitat formada, i el nou món d'empreses en permanent creixement i canvi, un 

món de risc, d'extrema flexibilitat i objectius a curt termini, on s'exigeixen individus 

capaços de reinventar-se a si mateixos sobre la marxa . Llibre extraordinàriament amè, 

autèntica literatura al servei de la sociologia. 

 

 Ressenyes: 

 

Miguel Ángel Vite Pérez a Frontera Norte 13 (26) 

Luis Marín Segarra a Recerca 8  

Emanuel Ynoub a Cuestiones de Sociología 2003 (1) 

Richard Pfeilstetter a Perifèria 12 

Robyn Dowling a Antipode 31 (4)  

Simon Down a Human Relations 54 (12)  

Anne Kovalainen a Acta Sociologica 43 (2)  

Susan Christopherson a Int. Journal of Urban and Regional Research 23 (4) 

Lynn Harland a Personnel Psychology 52 (3)  

Ralph Fevre a Work, Employment & Society 14 (4)  

Carrie R. Leana a Academy of Management Review 25 (1)  

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1464608~S1*cat
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13602608
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/170/157
http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn01a20/5236
http://www.raco.cat/index.php/Periferia/article/view/199667/267051
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8330.t01-1-00113/epdf
http://hum.sagepub.com/content/54/12/1639.full.pdf+html
http://asj.sagepub.com/content/43/2/175.full.pdf+html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.00229/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.1999.tb00180.x/epdf
http://wes.sagepub.com/content/14/4/810.full.pdf+html
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 El precariado : una nueva clase social / Guy Standing 

(2013). Topogràfic: 331.1 Sta  
 

Guy Standing ha encunyat el terme de precariat per referir-se al que ell 

considera una nova classe social global en gestació, la de la gent que 

té múltiples treballs i, tot i així, no arriba a final de mes: des de les 

persones becàries fins a les migrants en situació irregular, el precariat 

s'estén a conseqüència de la creixent globalització econòmica que ha 

tingut lloc a tot el món des de mitjans dels anys setanta. Aquest llibre 

tracta de respondre a aquestes preguntes: què és el precariat? Per què 

hem fer atenció al seu creixement? Per què està creixent? Qui està entrant a formar 

part d’ell? Cap on ens està portant el precariat? 

 

 Ressenyes: 

 

Robert W. Glover a Basic Income Studies 9 (1/2) 

Zoe Sherman a Rethinking Marxism 28 (2) 

Ian Orton a Revista Internacional de Seguridad Social 65 (1) 

Zafar Shaheed a Revista Internacional del Trabajo 130 (4) 

Janis Bailey a Journal of Industrial Relations 55 (3)  

Tomasz Skoczylas & Adam Mrozowicki a Labor History 53 (4) 

Andreas Bieler a Capital & Class 37 (2) 

Simposi sobre el llibre a Work, Employment & Society 36 (4) 

 

 

  

 Perequazione urbanistica : materiali per la 

comparazione giuridica / Domenico D’Orsogna (ed.) 

(2015). Topogràfic: 349.44 Per  
 

Els escrits reunits en aquest volum, editat pel jurista Domenico 

D’Orsogna, professor de la Universitat de Sàsser, ofereixen una 

interessant panoràmica sobre la forma com la qüestió de la distribució 

equitativa dels beneficis i les càrregues de la urbanització és afrontada 

a Itàlia, França, Espanya, Alemanya i els Estats Units d’Amèrica. Per al 

lector espanyol resulten de particular interès els quatre capítols que es 

refereixen a la pròpia experiència escrits per Martí Bassols, Marcos Vaquer, Santiago 

González-Varas i Javier Piñol, i Maria Teresa Carballeira. 

 

 Ressenyes: 

 

Blog Oriol Nel·lo 8/05/2016 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1924711~S1*cat
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bis.2014.9.issue-1-2/bis-2014-0011/bis-2014-0011.xml
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1752-1734.2011.01424.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-9148.2011.00132.x/epdf
http://jir.sagepub.com/content/55/3/461.full.pdf+html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0023656X.2012.731853
http://cnc.sagepub.com/content/37/2/322.full.pdf+html
http://wes.sagepub.com/content/26/4.toc
http://cataleg.uab.cat/record=b1982696~S1*cat
http://oriolnello.blogspot.com.es/2016/05/la-perequacio-urbanistica-dret-la.html
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 Innovación social y políticas urbanas en España : 
experiencias significativas en las grandes ciudades / 
Joan Subirats y Ángela García Bernardos (eds.) (2015). 
Topogràfic: 352:32(100) Inn  
 

En aquest llibre s’intenta donar resposta a les següents preguntes: 

Com seran les ciutats en aquest segle XXI? Com estan enfrontant-se 

als canvis de la globalització i la revolució tecnològica? Serveixen les 

polítiques públiques locals avui existents per afrontar els nous reptes? 

Quins exemples d'innovació social urbana convé tenir en compte? 

Podem parlar d'un nou municipalisme? I ho fa amb especial atenció als espais híbrids 

entre institucionalitat i iniciatives socials autònomes. S’endinsa així en el debat sobre 

innovació social potenciat des de l'àmbit institucional, però que també ha estat assumit 

des d’esferes més clarament socials com a oportunitats de canvi i d'exploració 

d'alternatives transformadores. 

 

 

  

 Políticas urbanas en España : grandes ciudades, 

actores y gobiernos locales / Mariela Iglesias, Marc 

Martí-Costa, Joan Subirats, Mariona Tomàs (eds.) (2011). 
Topogràfic: 352:32(460) Pol  
 

Aquesta publicació vol posar en relleu les insuficiències d'unes 

polítiques urbanes que han estat essencialment urbanístiques, que han 

tendit a ser locals quan la realitat exigia plantejaments que articulessin 

la intervenció de les diferents esferes de govern, i que han tendit a ser 

institucionals quan cada vegada es necessita més implicació i 

participació ciutadana. El llibre recull una àmplia col·lecció de treballs que donen notícia 

del més avançat en polítiques urbanes i analitzen les experiències de set grans 

conurbacions espanyoles (Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Bilbao, Múrcia i Vigo). 

 

 Ressenyes: 

 

Almudena Cortés a Geopolítica(s) 3 (1) 

 

 

  

 El Poder de lo próximo. Las virtudes dels 
municipalismo / Joan Subirats(2016). Topogràfic: 352:711.4 Sub  
 

Aquest darrer llibre del professor Subirats es proposa repensar, tot fent 

balanç de les polítiques locals i urbanes després de gairebé quaranta 

anys de democràcia local, tractant d’assenyalar algunes de les seves 

limitacions i perills, però sobre tot oferint pistes sobre la direcció que 

ha d’emprendre el nou municipalisme i el seu impuls transformador de 

la societat. Un nou municipalisme relacionat amb noves formes 

d’afrontar la creixent competència i conflictivitat per l’espai públic, amb 

el debat sobre la innovació social, i amb els temes vinculats amb els impactes 

d’Internet a la ciutat. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1967662~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1882505~S1*cat
http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/viewFile/40353/38735
http://cataleg.uab.cat/record=b1983252~S1*cat
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 Cities in transition : social innovation for Europe's 
urban sustainability / Thomas Sauer, Susanne Elsen, i 

Cristina Garzillo (eds.) (2016). Topogràfic: 504:711.4(4) Cit  
 

El llibre se centra en les transicions cap a la sostenibilitat iniciats en 40 

ciutats europees i ho fa en quatre dominis-clau: els sistemes locals 

d’energia, els espais verds locals, els sistemes d’aigua locals i els 

mercats de treball locals; uns dominis que han estat l’objecte del 

treball de camp anterior que ha investigat els potencials locals per a la 

innovació social i les noves formes d’autoorganització de la societat 

civil. També es valora el potencial dels nous marcs d'organització com les cooperatives, 

les associacions locals-regionals, així com les xarxes socials de tots tipus. Aquest llibre 

presenta la comunitat urbana sostenible com un concepte viable per fer front als reptes 

financers, mediambientals i socials de l’actualitat. 

 

 

  

 Los Estados de bienestar en la encrucijada : políticas 

sociales en perspectiva comparada / Eloisa del Pino, Mª 

Josefa Rubio Lara (dirs) (2016). Topogràfic: 362.44 Est  
 

Segona edició ampliada (100 pàgines més!) de la primera edició 

publicada en 2013. L’objectiu d’aquesta publicació és explicar com i per 

què s’han transformat els Estats de Benestar en les darreres dècades i 

quin ha estat l’abast d’aquest canvi. Des d’un punt de vista sectorial, 

aquesta monografia analitza les polítiques socials; en concret, sanitat, 

pensions, polítiques de lluita contra la pobresa, d’atenció als 

dependents, de família i gènere, de protecció per atur i els serveis socials. I també 

estudia altres sectors que, com l’educació, les polítiques actives d’ocupació o la política 

fiscal, no solen ser ateses en els textos sobre l’Estat de Benestar, però que són 

ineludibles per aconseguir el benestar social. 

 

 Ressenyes: 

 

José Adelantado a Revista de estudios políticos 160 

Alessandro Gentile a Revista española de ciencia política 33 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1982685~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1983052~S1*cat
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=1305&IDA=36640
http://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37608
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 The just city / Susan Fainstein (2010). Topogràfic: 711.5 Fai  
 

Susan Fainstein aplica els conceptes teòrics sobre la justícia 

desenvolupats pels filòsofs contemporanis als problemes concrets que 

enfronten els planificadors urbans i els polítics. Sosté que, malgrat els 

obstacles estructurals, es poden aconseguir reformes significatives a 

nivell local. A la primera meitat del llibre, l’autora es basa en l'obra de 

John Rawls, Martha Nussbaum, Iris Marion Young, Nancy Fraser, i 

altres per desenvolupar un concepte de justícia per a les ciutats del 

segle XXI, que incorpora tres conceptes centrals: la diversitat, la 

democràcia i l'equitat. A la segona meitat del llibre, Fainstein posa a prova les seves 

idees a través d'estudis de cas de Nova York, Londres, Amsterdam. El llibre conclou 

amb la presentació d'un conjunt de criteris específics que els planificadors urbans i els 

polítics haurien de tenir en compte en el desenvolupament de programes per assegurar 

una ciutat més justa.d'aquestes noves formes de socialització i d'ús -autogestionari, 

comunal- de l'espai. 

 

 Ressenyes: 

 

Leonie Sandercock a Critical Policy Studies 5 (1) 

Jan Kemper a Raumforschung und Raumordnung 69 (2) 

Sharon Zukin a International Journal of Urban and Regional Research 36 (4)  

Justus Uitermark a Journal of Housing and the Built Environment 27 (1) 

Lynn A. Staeheli a Urban Geography 32 (5) 

Marco Bontje a Journal of Urban Affairs 33 (5)  

Michael McQuarrie a City & Community 11 (3)  

 

 

  

 Hacia la ciudad de umbrales / Stavros Stavrides (2016). 
Topogràfic: 711.5 Sta  
 

Aquesta obra recupera i mostra la vigència del qüestionament que en 

el seu moment van fer Foucault i Lefebvre sobre com el despotisme 

dels projectes polítics i urbanístics sobre les ciutats es veu desobeït o 

ignorat per "heterotopies", per sobtades desjerarquitzacions del 

territori, forats pels que penetren o es desperten energies fosques, 

però de vegades esperançadores. Durant aquests últims anys, 

l'ocupació de places i altres espais públic ha apuntalat una potent 

reinvenció de la política i les relacions socials. Aquest llibre constitueix l'estudi pioner i 

genial d'aquestes noves formes de socialització i d'ús -autogestionari, comunal- de 

l'espai. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1821577~S1*cat
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19460171.2011.555685?needAccess=true
http://link.springer.com/article/10.1007/s13147-011-0080-8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.2012.01186_3.x/full
http://link.springer.com/article/10.1007/s10901-011-9243-8
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/0272-3638.32.5.756
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9906.2011.00588.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6040.2012.01408.x/full
http://cataleg.uab.cat/record=b1979331~S1*cat
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 Justice and fairness in the city : a multi-disciplinary 
approach to 'ordinary' cities / Simin Davoudi i Derek Bell 

(eds.) (2016). Topogràfic: 711.5(410.1) Jus  
 

Aquest llibre examina des d’una perspectiva multidisciplinària els 

conceptes d’equitat i de justícia a la ciutat, tant teòricament com amb 

exemples pràctics de la ciutat de Newcastle. En aplegar diverses 

perspectives disciplinàries i teòriques per explorar les (in)justícies en 

l'entorn urbà, l'educació, la mobilitat i la participació, el llibre fa una 

contribució significativa a la comprensió de la justícia i de l'equitat a, i 

de, la ciutat. 

 

 

  

 A invenção da favela : do mito de origem a 

favela.com/ Licia do Prado Valladares (2005). Topogràfic: 

711.5(81) Val  
 

Aquest llibre proposa una "sociologia de la sociologia “ de les faveles 

carioques, que abasta des del seu mite d'origen fins al moment present 

d’espai problemàtic i la favela virtual. L'autora analitza les múltiples 

imatges i representacions que la favela planteja des de fa un segle, 

transformats en “dogmes” per les ciències socials. Es tracta d’una 

contribució a la història dels barris pobres i a les ciències socials al 

Brasil. 

 

 Ressenyes: 

 

Vera da Silva Telles a Revista Brasileira de Ciências Sociais 21 (62) 

Linda Gondim a Caderno CRH 18 (45) 

Antonio Mateus de Carvalho Soares a ORG & DEMO 9 (1/2) 

 

 

  

 Barcelona, ciutat simbòlica / Miquel de Moragas Spà 

(2016). Topogràfic: 725(467.111) Mor  
 

Aquest llibre, obra de Miquel de Moragas, catedràtic emèrit de Teoria 

de la Comunicació de l’UAB i editat per l’Ajuntament de Barcelona, 

analitza la comunicació i la interacció simbòlica de les ciutats seguint 

l’exemple de Barcelona. Aporta les claus teòriques que han de 

permetre interpretar la ciutat simbòlica, i presenta un recorregut per 

l’evolució del model urbanístic de la ciutat i per la imatge de Barcelona 

a través dels grans esdeveniments que hi han tingut lloc i que han 

permès la construcció de la seva identitat i la seva projecció internacional. 

 

 Ressenyes: 

 

Blog Oriol Nel·lo 13/07/2016 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1984570~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1983427~S1*cat
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v21n62/a11v2162.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3476/347632238013.pdf
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/64/226
http://cataleg.uab.cat/record=b1982699~S1*cat
http://oriolnello.blogspot.com.es/2016/07/barcelona-ciutat-simbolica.html
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 In defense of housing : the politics of crisis / David 

Madden i Peter Marcuse (2016). Topogràfic: 728 Mad 
 

En aquest llibre els autors tracten les causes i les conseqüències del 

problema de l'habitatge i s’hi planteja la necessitat d'alternatives 

progressistes. La crisi de l'habitatge no pot ser resolt per petits canvis 

en la política d’habitatge, argumenten. Més aviat, la crisi de l'habitatge 

té arrels profundes polítiques i econòmiques i, per tant, requereix una 

resposta radical. 

 

 

  

 Anuari metropolità de Barcelona 2015 / Joan Trullén 

(dir.) (2016). Topogràfic: Anuari/2015 
 

Aquesta nova edició (la cinquena) de l’Anuari elaborat a l’IERMB 

segueix la línia de les edicions anteriors, en el sentit que presenta una 

panoràmica de l’Àrea metropolitana de Barcelona des d’òptiques 

diverses, com la demografia, la desigualtat social, l’economia i la 

mobilitat. En conseqüència, els 8 capítols que conformen l’Anuari 

s’agrupen en tres grans blocs temàtics: el primer se centra en la 

demografia i societat; el segon aborda els aspectes econòmics, i el 

tercer tracta de la mobilitat i els aspectes ambientals que s’hi relacionen. 

 

 

  

 Reflexions per al disseny d'iniciatives locals d'impuls 
de l'R+D+I als polígons d'activitat econòmica / 
Miquel Barceló, Anna Brunet, Enric Fuster i Eduard Cuscó 

(2016). Topogràfic: Papers Pacte/03  
 

L’objectiu d’aquest paper de treball és aportar reflexions i idees que 

ajudin els responsables de desenvolupament econòmic local i els 

agents econòmics a dissenyar i impulsar serveis de suport a la 

innovació en els centres de serveis a les empreses dels polígons 

d’activitat econòmica (PAE). El treball planteja dos nous models de 

configuració dels polígons d’activitat econòmica per donar resposta als reptes actuals 

derivats de les transformacions dels models productiu, energètic i de mobilitat. A 

continuació, es fa una anàlisi del sistema català d’R+D en què es manifesta la 

necessitat de reforçar la interrelació entre el sistema de coneixement i el teixit 

productiu, i es proposa un catàleg de serveis que faciliti a les empreses dels polígons 

avançar en el camí de la innovació. Finalment, un apartat de benchmarking presenta 

tot un seguit de casos que poden servir de referència per impulsar alguns dels serveis 

proposats. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1985581~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1876658~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1980631~S1*cat
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 Pla metropolità de mobilitat urbana. Síntesi de la 
diagnosi / Institut d’Estudis Regionals i Metropolinans de 

Barcelona (2016). Topogràfic: Publicacions PMMU/04  
 

Aquesta publicació realitzada per l’IERMB, quarta entrega de les 

publicacions del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU), és un 

resum sintètic de la mobilitat metropolitana. La part més rellevant del 

document correspon a una diagnosi orientada que, basada en set 

àmbits temàtics, recull els principals punts forts i punts febles, les 

oportunitats i les fortaleses de la mobilitat metropolitana. A més, el 

document també inclou una breu descripció de l’àmbit d’estudi (des dels punts de vista 

territorial, demogràfic i econòmic) i del marc normatiu i de planificació de referència pel 

qual s’ha de regir el Pla i les seves fases i directrius  

 

 

  

 Guia d'iniciatives locals cap a la transició energètica 
als polígons industrials / Verònica Kuchinow, Anna Lluís 

(dirs.) (2016). Topogràfic: Quadern Pacte/14  
 

En aquesta nova entrega del Quaderns del Pacte Industrial s’expliquen 

els conceptes bàsics relatius a la transició energètica, s’avalua la 

situació energètica actual de la indústria i dels polígons industrials i es 

reflexiona sobre les noves oportunitats per a la indústria. A continuació 

es proposen un seguit d’accions per impulsar aquesta transició en els 

polígons industrials i assolir models energètics eficients, sorgides del 

treball conjunt amb representants municipals, empresaris i altres agents rellevants en 

l’àmbit de l’estudi. Per últim, s’inclou un recull de casos pràctics i d’idees de futur que 

poden servir d’inspiració per impulsar iniciatives locals que potenciïn la transició 

energètica als polígons industrials. 

 

 

  

 L’AMB EN XIFRES 2015 / Vittorio Galletto [et al.] (coords.) 

(2016). Topogràfic: Xifres/15  
 

La publicació AMB en xifres, realitzada per l’IERMB, arriba a la quarta 

edició, i és la primera que s’ha publicat, també, en format paper. És un 

recull extens i divers dels principals indicadors relacionats amb l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. El seu objecte és presentar dades i 

informació de caràcter estadístic que han de proporcionar un millor 

coneixement de la realitat metropolitana, a fi d’ajudar a analitzar i 

elaborar les diferents polítiques públiques del territori metropolità. 

Pretén, doncs, ser una eina de suport a la presa de decisió, així com un instrument que 

faciliti informació de naturalesa científica que pugui ser d’utilitat per als municipis, per a 

altres Administracions, per al món de la recerca i per a la població en general. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1981709~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1980632~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1984922~S1*cat

