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• Les polítiques dels nous usos del temps en els 

municipis petits de la província de Barcelona / Imma 
Quintana (2011). Topogràfic: 301:352(467.11) Pol  
 
La publicació se centra en l'anàlisi de les polítiques de nous usos del 
temps en els municipis menors de 5.000 habitants. L'anàlisi constata 
que els usos del temps i, per tant, les necessitats associades que es 
donen en aquests territoris i en les persones que hi viuen, no 
divergeixen tant de les que tenen lloc a les ciutats, amb una major 
tradició de treball en el desenvolupament d'aquestes polítiques. 
 

 
  
• Income and living conditions in Europe / Anthony B. 

Atkinson and Eric Marlier (eds.) (2010). Topogràfic: 308(4UE) Inc  
 
Aquest llibre tracta sobre els ingressos i el nivell de vida dels 
europeus. Tracta l'ocupació, la desigualtat d'ingressos i la pobresa, 
habitatge, salut, educació i l'exclusió social. S'hi exposen molts dels 
problemes socials que afronta Europa. Quanta pobresa hi ha a Europa? 
És creixent la desigualtat? Tenir una feina, és garantia d'escapar de la 
pobresa? Com és l'estat del benestar a Europa per fer front a la crisi 
econòmica? El llibre és una contribució oportuna a l'Agenda Europea 2020, ja que 
explora "el nou panorama dels objectius de la UE" i les implicacions per a la supervisió 
a nivells nacional i europeu. 
 

 
  
• Infants i famílies a Barcelona / Carme Gómez-Granell i 

Sandra Escapa (2010). Topogràfic: 316-053.2(467.111) 
 
Estudi centrat en aprofundir el coneixement sobre les característiques 
vitals dels infants, tot oferint una informació intensa i extensa sobre la 
població menor d’edat de la ciutat de Barcelona amb una perspectiva 
territorial i longitudinal. 
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• El primer impacto de la crisis en la cohesión social 

en España / Miguel Laparra i Begoña Pérez Eransus (coord.) 
(2010). Topogràfic: 316.3:338.124(460)  
 
La crisi econòmica està afectant a multitud de famílies a tot arreu 
d'Espanya. En aquesta publicació es tracta aquesta situació des de la 
perspectiva de com l'atur provocat per la crisi afecta a les llars, quins 
efectes té en diferents sectors socials i l'impacte sofert en els sistemes 
de protecció social. També s'analitza com l'opinió pública espanyola té 
una major percepció social de l'augment de la pobresa a Espanya. 
 

 
  
• Maurice Halbwachs : estudios de morfología social 

de la ciudad / Emilio Martínez Gutiérrez (ed.) (2008). 
Topogràfic: 316.334 Mar 
 
En tota l'obra de Maurice Halbwachs (1877-1945), considerat un 
precursor de la sociologia urbana, l'urbà ocupa un lloc important, 
perquè l'espai constitueix un dels seus marcs socials. Emilio Martínez 
Gutiérrez ha realitzat un recull i actualització dels seus escrits, el que 
permet assolir la perspectiva bàsica de l'autor sobre les lleis generals 
del creixement i estructura del fenomen social anomenat ciutat. 
 

 
  
• Las Diferencias regionales del sector público español 

/ Francisco Pérez García (dir.) (2011). Topogràfic: 336.1(460) Dif 
 
Aquest informe mostra una visió de conjunt de l'evolució del sector 
públic espanyol en el context internacional. També presenta una 
anàlisi comparada de l'actuació de les diferents administracions 
públiques en les comunitats autònomes, tot intentant escatir les raons 
dels desequilibris existents entre territoris quant a la prestació de 
serveis públics. 
 

 
  
• Industrial policy after the crisis : seizing the future / 

Patrizio Bianchi and Sandrine Labory (2011). Topogràfic: 338 Bia 
 
Aquest llibre ofereix un nou i profund estudi sobre les lliçons que es 
poden extreure de la crisi financera global per a l'anàlisi, definició i 
aplicació de la política industrial. Els autors utilitzen un marc 
d'economia política per a l'anàlisi del desenvolupament industrial 
posterior a la crisi, centrat en l'organització de la producció i destacant 
la seva importància per la riquesa de les nacions, és a dir, que no vol 
dir només l'augment dels ingressos, sinó també "la justícia i la 
felicitat". 
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• Crecimiento y competitividad : trayectoria y 

perspectivas de la economía española / Francisco 
Pérez García (dir.) (2011). Topogràfic: 338.1(460)"2011" 
 
El document, elaborat per la Fundación BBVA i l'Ivie, pretén ser un full 
de ruta per a la recuperació econòmica Bo i basant-se en la trajectòria 
de l'economia espanyola des de 1995 fins avui en dia, assenyala cinc 
objectius estructurals urgents i presenta un conjunt de 62 mesures 
que permetin canalitzar una recuperació del creixement duradora. 
 

 
  
• Fin de ciclo : financiarización, territorio y sociedad 

de propietarios en la onda larga del capitalismo 
hispano (1959-2010) / Isidro López y Emmanuel 
Rodríguez [Observatorio metropolitano] (2010). Topogràfic: 
338.1(460)"1959/2010" 
 
Després de presentar els problemes d'acumulació del capitalisme post-
crisi dels setanta i les polítiques econòmiques de la financiarització, els 
autors desgranen les polítiques econòmiques de l'Estat. I ho fan, no 
només atenent als cicles immobiliari-financers, sinó també a la 
producció d'un cert tipus de societat (la societat de propietaris), a la perversió de les 
institucions municipals i a la sobreexplotació del territori i del medi ambient.. 
 

 Ressenyes: 
 
Jaime Pastor a Viento Sur (112)

 
 

  
• Regional policy, economic growth and convergence : 

lessons from the Spanish case / Juan R. Cuadrado-Roura 
(ed.) (2010). Topogràfic: 338.2(460) Reg 
 
L'objectiu d'aquest llibre no és només analitzar les polítiques regionals 
practicades, els seus objectius, instruments i efectes, sinó també oferir 
una anàlisi en profunditat sobre l'impacte de les inversions en 
infraestructura, capital humà i altres factors, així com els avenços 
assolits en termes de la productivitat, la convergència i la 
competitivitat regional. Els coneixements que aporta aquest llibre 
poden ser útils tan a responsables polítics, com a acadèmics, investigadors o 
consultors. Les contribucions seleccionades han estat escrits per prestigiosos acadèmic
espanyols, la majoria dels quals també tenen experiènci

s 
a pràctica en el camp. 

 
 Ressenyes: 

 
Yannis Psycharis a Papers in Regional Science 90(2)
Marcos García Velasco a Urban Public Economics Review 2010 (12) 
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• Regional knowledge economies : markets, clusters 

and innovation / Philip Cooke ... [et al.] (2007). Topogràfic: 
338.45 (Coo)  
 
Mitjançant una acurada exploració i comparació de les TIC i la 
biotecnologia al Regne Unit i Àustria, els autors troben evidència que 
les característiques de la indústria de la innovació poden superar 
algunes de les suposades limitacions d'aquestes "varietats de 
capitalisme. També proporcionen un primer examen de les formes en 
què les empreses utilitzen la difusió de coneixements en aquests entorns. 
 

 Ressenyes: 
 
Ulla Kotonen a Journal of  Regional Science 49 (2)
Fumi Kitagawa a Progress in Human Geography 33 (4)
Jerker Moodysson a Economic Geography 85 (1)
Danes Brzica a Ekonomický časopis/Journal of Economics 56 (6) 
 
 

  
• L'organització del territori : un repte per al segle 

XXI? / Joan Tort i Donada ... [et al.] (cur.) (2008). Topogràfic: 
342.1(063) Jor 
 
En aquesta publicació es presenten les principals aportacions a les 
Jornades d'Organització Territorial celebrades a Barcelona del 7 al 9 de 
juny de 2006, organitzades per la Universitat Catalana d'Estiu. Entre 
d'altres, el ponents posen sobre la taula les següents qüestions: per 
què l'organització territorial continua essent en diversos sentits una 
"assignatura pendent"? Fins a quin punt hi pesen les inèrcies de la 
història i el joc d'equilibris de la política? En quina mesura hi haurien d'incidir les grans 
transformacions territorials? Quin marge real hi ha de maniobra a l'hora de replantejar 
les estructures existents? 
 

 Ressenyes: 
 
David Paül a Treballs de la Societat Catalana de Geografia (67-68)

 
 

  
• La Hacienda de los gobiernos locales 

supramunicipales en la Unión Europea (UE-15) / 
Núria Bosch Roca, Marta Espasa Queralt (2008). Topogràfic: 
336.1:353(4UE)  
 
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar l'organització institucional, les 
competències i els sistemes de finançament dels governs locals 
supramunicipals dels diferents països que configuren la Unió Europea 
(UE-15). Els governs locals supramunicipals que considera aquest 
estudi són els que configuren el segon nivell de l'administració local, de creació 
obligatòria i que tenen òrgans de govern elegits democràticament, ja sigui per un 
sistema directe o bé indirecte. 
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• La inseguridad social : ¿qué es estar protegido? / 

Robert Castel (2008). Topogràfic: 343.9 Cas 
 
A les societats modernes, equipades amb tot tipus de béns materials i 
proteccions, el sentiment d'inseguretat hi està ben instal·lat i travessa 
tots els estrats socials. Això porta a l'autor, R. Castel, a plantejar la 
següent paradoxa, que serà desenvolupada al llarg de tot el llibre: la 
inseguretat moderna no seria l'absència de proteccions o de mitjans, 
sinó tot el contrari: una obsessiva mania vinculada a la recerca sense 
descans de la seguretat. Aquesta mateixa recerca frenètica és la que genera el 
constant sentiment d'inseguretat. 
 

 Ressenyes: 
 
Maximiliano Korstanje a A parte rei (61)
Mirian Graciela Arce a Nuevo Itinerario. Revista Digital de Filosofia (2)
Benito León Corona a Política y Cultura (26)
Pierre Strobel a Revue Française des affaires sociales 2004 (2)
Anne Marie Guillemard a Revue Française de sociologie 56 (1)
Serge Paugam a Sociologie du travail 46 (4)
 

 
 

  
• Temeraris atemorits : l'obsessió contemporània per 

la seguretat / Jaume Curbet (2007). Topogràfic: 343.9 Cur 
 
Amb aquesta obra, l'autor planteja un recorregut per alguns dels 
fenòmens actuals més inquietants: el terrorisme, el crim organitzat, la 
sinistralitat viària o la inseguretat ciutadana, amb el propòsit de 
contribuir a desxifrar les claus de l’obsessió contemporània per la 
seguretat. 
 

 Ressenyes: 
 
Joaquim Nadal a Diari de Girona (07/09/2007)

 
 

  
• El Rei nu : una anàlisi de la (in)seguretat ciutadana / 

Jaume Curbet (2010). Topogràfic: 343.9 Cur 
 
L'autor fa avinent amb aquest llibre que amb la qüestió de la 
(in)seguretat ciutadana no es tracta de persistir en un debat polític 
basat en vetustes raons preestablertes en torn a la idoneïtat de les 
estratègies participatives (mediació, justícia de proximitat, participació 
comunitària, policia de barri) o bé punitives (tolerància zero), sinó de 
veure amb absoluta nitidesa la necessitat peremptòria de fonamentar 
les polítiques públiques de seguretat en un diagnòstic ajustat dels problemes específics 
que es pretenen solucionar. 
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• Estudios sobre urbanismo : (análisis de cuestiones 

clave no afectadas por la Ley de suelo de 2007) / 
Antonio Arroyo Gil (coord.) (2007). Topogràfic: 349.44(460) Est 
 
Aquesta obra col·lectiva estudia i analitza moltes i molt variades 
qüestions del règim urbanístic espanyol que, tot i que han 
experimentat canvis importants amb la nova Llei del sòl de 2007, 
s'assenten sobre uns pilars forts i consolidats. 
 

 
  
• Gobierno local y estado autonómico / Tomàs Font 

Llovet (2008). Topogràfic: 352:342.24(460)  
 
Aquest llibre recull el resultat de l'estudi efectuat per Tomàs Font 
Llovet al llarg de més de deu anys de treball continuat en l'estudi de la 
situació del govern local en el conjunt de l'estat autonòmic. Aquest 
estudi d'un objecte polític-institucional viu i en evolució permanent ha 
permès anar descobrint nous aspectes o vessants i comprovant la 
interacció entre els diversos agents que incideixen en el seu modelat. 

 
  
• Siniestralidad vial en España y la Unión Europea : 

(1997-2007) / Carmen Herrero Blanco (dir.) (2011). 
Topogràfic: 656:314.42(460+4UE)"1997/2007" 
 
Aquest llibre aplica una metodologia desenvolupada per Patricia Cubí i 
Carmen Herrero que permet quantificar les pèrdues en salut per 
accidents de trànsit en termes de quantitat i qualitat de vida perduda. 
S'hi presenta una panoràmica dels determinants i les conseqüències 
per a la salut dels accidents de trànsit a Espanya des d'una 
perspectiva regional i europea per al període 1997-2007. La inclusió de 
la dimensió europea permet identificar les causes més significatives del diferencial 
desfavorable a Espanya en termes de mortalitat. 
 

 
  
• Observatorio de la movilidad metropolitana : informe 

OMM - 2009 / Dirección general de calidad y evaluación 
ambiental, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (dir.) (2011). Topogràfic: 656.021(100) Obs 
 
Publicació anual de l'Obsevatorio de la Movilidad Metropolitana amb les 
dades relatives a la mobilitat de les àrees metropolitanes participants, 
amb especial èmfasi en l'oferta i demanda de transport públic. Es 
pretén que sigui una base per al desenvolupament d'estratègies de 
Mobilitat SSS (Sostenible, Segura i Saludable), aportant informació i 
una anàlisi comparada de mesures i resultats. Tot això no seria possible sense 
l'aportació de dades i el compromís continuat i creixent de les Autoritats de Transport 
Públic participants. 
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• La fine della città / Leonardo Benevolo (2011). Topogràfic: 

711 Ben 
 
El llibre presenta la forma d'una llarga conversa del periodista i 
escriptor Francesco Erbani amb l’arquitecte i urbanista Leonardo 
Benevolo. En aquesta “reflexió a dues veus”, Benevolo (Orta, 1923) va 
descabdellant el seu pensament sobre els orígens de la ciutat i les 
seves etapes històriques fins a arribar a l’estadi actual. També s'hi fa 
un recorregut per la trajectòria de Benevolo com a arquitecte, 
urbanista i historiador de la ciutat: dels anys de formació a la docència 
universitària, de la concepció de les grans obres sobre la història de la ciutat a la 
implicació en el planejament urbanístic concret i contingent. 
 

 
  
• Pensar la ciudad : edición 2009 / Carlos Pérez-Alfaro 

Calvo (coord. i comp.) (2010). Topogràfic: 711 Pen "2009" 
 
Aquest llibre conté les cinc conferències i les seves respectives 
presentacions que van constituir el cicle PENSAR LA CIUTAT, en la 
seva edició de l'any 2009, organitzat per l'Ateneu Cultural "Jesús 
Pereda" de Comissions Obreres de Castella i Lleó. El conferenciants 
són: Almudena Sánchez Moya, Emmanuel Rodríguez, Francisco 
Jarauta, Ana Gaitero, Nicoláns Astiárraga i Jose Manuel Buján. 
 

 
  
• Pensar la ciudad : edición 2010 / Carlos Pérez-Alfaro 

Calvo (coord. i comp.) (2011). Topogràfic: 711 Pen "2010" 
 
Aquest llibre conté les sis conferències i les dues taules rodones i les 
seves respectives presentacions que van constituir el cicle PENSAR LA 
CIUTAT, en la seva edició de l'any 2009, organitzat per l'Ateneu 
Cultural "Jesús Pereda" de Comissions Obreres de Castella i Lleó. El 
conferenciants són: Fabián Appel, Oriol Nel·lo, Lorenzo López Trigal, 
José María Ezquiaga, Cristina Jular, Fundación + árboles, Llorenç 
Serrano, Javier M. Seisdedos, Javier Sánchez, Asociación de Vecinos 
Ventas Oeste de León 
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• Urbanisme i participació : Iniciatives i reptes de 

futur. Conclusions del grup de treball sobre 
urbanisme i participació ciutadana en l'àmbit local / 
Isabela Velázquez i Carlos Verdaguer (2011). Topogràfic: 
711:35.072.7 
 
Aquesta publicació recull les reflexions, aportacions i conclusions del 
grup de treball creat per la Diputació de Barcelona en què tècnics i 
tècniques de participació i d'urbanisme del món local van treballar 
conjuntament en l'elaboració de pautes i orientacions metodològiques 
en relació a com la participació ciutadana pot intervenir en el disseny de l'espai públic, 
la planificació d'habitatge o el planejament municipal. 
 

 Ressenyes: 
 
David Mongil a Territori i Ciutat (46)

 
 

  
• El estado de la Ordenación del territorio en España / 

Francisco Rodríguez Martínez (coord.) (2011). Topogràfic: 
711.2(460) Est 
 
Es tracta d'un número monogràfic de la revista Cuadernos 
Geográficos, coordinat pel professor Francisco Rodríguez, que ofereix 
una visió actualitzada i critica de la normativa, el projectes i els 
resultats de la planificació territorial en el conjunt de l'Estat i en 
gairebé totes les seves comunitats autònomes. Des d'una perspectiva 
geogràfica, els autors de cadascun dels articles procuren integrar la 
reflexió sobre els instruments de planificació i govern amb l'anàlisi de les potencialitats 
i els reptes que es deriven de l'entorn físic i les dinàmiques socials. 

 
  
• Los Procesos metropolitanos : materiales para una 

aproximación inicial / José María Feria Toribio (coord.) 
(2006). Topogràfic: 711.4 Pro 
 
El llibre aprofundeix en el coneixement de la realitat territorial 
metropolitana des de paràmetres econòmics, socials, ambientals i 
polítics. Qüestions candents com la sostenibilitat ambiental de les 
àrees metropolitanes, el desbordament dels espais urbans litorals per 
la demanda de segona residència i bon clima generada a tot Europa o les distorsions i 
perjudicis ocasionats quan els planejaments municipals no se sotmeten a una figura 
jeràrquica superior són abordats amb rigor científic per geògrafs, arquitectes, 
urbanistes, enginyers, biòlegs, polítics, sociòlegs i economistes. El llibre es 
complementa amb més de 70 taules de dades bàsiques de les nou àrees 
metropolitanes andaluses i un breu capítol cartogràfic. 
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• Luces y sombras del urbanismo de Barcelona / Jordi 

Borja (2a edició 2010). Topogràfic: 711.4(467.111) Bor 
 
El llibre és alhora informatiu i crític. La primera part s'inicia amb una 
presentació del marc territorial, la ciutat, la regió metropolitana, 
Catalunya. A continuació es presenta una història de l'urbanisme dels 
últims 30 anys, és a dir de l'urbanisme de la democràcia. La segona 
part és interpretativa, o millor dit, proposa un conjunt de claus per 
entendre críticament la ciutat. També conté un epíleg que té en 
compte l'impacte de la crisi economicofinancera, les responsabilitats dels processos 
d'urbanització recents en la mateixa i com des d'una ciutat com Barcelona es poden 
enfrontar no només els efectes de la crisi, sinó que també els seus processos causals 
dels mateixos.  
 

 
  
• El Modelo Barcelona : un examen crítico / Horacio 

Capel (2a edició 2009). Topogràfic: 711.4(467.111) Cap 
 
En els darrers anys han estat moltes les referències al "model 
Barcelona". Es tracta d'una expressió que va sorgir en relació amb les 
transformacions urbanístiques de la ciutat, però el seu èxit ha estat tal 
que tècnics i polítics autòctons no han dubtat a estendre també 
l'expressió a altres camps. En aquest llibre es presenten 
successivament els trets que s'acostumen a destacar del model i la 
situació de partida, i es fa una avaluació general dels seus resultats 
positius i de les seves limitacions i insuficiències.  
 

 Ressenyes: 
 
Rafael Sánchez a Eure 31(094)
Ramón López de Lucio a Urban (12)
 
 

  
• Un Grand Montréal attractif, compétitif et durable : 

projet de Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement. Avril 2011 / Communauté métropolitaine 
de Montréal (2011). Topogràfic: 711.4(714)  
 
Es tracta de la proposta de pla territorial per a la regió metropolitana 
de Montréal. Aquest document presenta les orientacions, els objectius i 
els criteris a fi d'assegurar la competitivitat i l'atractivitat de la regió 
metropolitana, amb la perspectiva d'una ordenació i d'un 
desenvolupament durables del territori metropolità. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1843385%7ES1*cat


  
• La plaça d'Europa i la transformació de la Granvia a 

l'Hospitalet de Llobregat / Ramon Roger i Casamada 
(2011). Topogràfic: 711.5(467.11Hospitalet)  
 
El llibre detalla exhaustivament i de primera mà (està escrit per 
Ramon Roger, director del Consorci per a la reforma de la Granvia a 
l'Hospitalet) tot el procés de transformació d'una important 
infraestructura viària (l'autopista C-31) que representava un 
importat obstacle en l'entramat urbà de l'Hospitalet en un espai 
perfectament integrat. 
 

 
  
• Mass housing in Europe : multiple faces of 

development, change and response / Rob Rowlands, 
Sako Musterd, Ronald van Kampen (eds.) (2009). Topogràfic: 
711.58 Mas  
 
Tot remarcant que les propietats immobiliàries presenten una gran 
varietat de diferències pel que fa a les característiques, tipus 
d'habitants, posicionaments en el mercat de l'habitatge, ubicació, 
història del desenvolupament i context, aquests recull d'articles 
destaca característiques i processos fins ara massa o massa poc emfatitzats, per 
demostrar com es pot desenvolupar una millor comprensió del funcionament dels 
processos d'urbanització. En última instància, això podria donar lloc a millors respostes 
polítiques, que vagin més enllà del clàssic èmfasi en la reestructuració física. 
 

 Ressenyes: 
 
Kemal Ozden a Urban Studies 48(6)
 
 

  
• Ghettos de riches : tour du monde des enclaves 

résidentielles sécurisées / Thierry Paquot (dir.) (2009). 
Topogràfic: 711.58 Paq  
 
Congregats per Thierry Paquot, filòsof de l'urbà, professor universitari i 
editor de la revista"Urbanisme", els millors especialistes en aquestes 
àrees protegides fan una volta al món a l'encalç dels barris "de rics". 
En el llibre ens hi detallen la vida quotidiana, la naturalesa dels vincles 
que s'hi formen i les raons pregones d'aquest replegament residencial 
que nega l'esperit de la ciutat. 
 

 Ressenyes: 
 
Brice de Reymaeker a Documents d'Anàlisi Geogràfica 57 (2) 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1844471%7ES1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1844291%7ES1*cat
http://ejournals.ebsco.com/Article.asp?ContributionID=23658477
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• L'Habitatge a Barcelona 2008-2010 : Pla d'Habitatge 

de Barcelona 2008-2016 / Glòria Oller (coord.) (2011). 
Topogràfic: 728(467.111)"2008/2010" 
 
Es tracta de la memòria dels tres primers anys de funcionament del 
Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016. Per cada un dels set eixos 
del Pla s'hi detallen els objectius que s'han anat aconseguint. També 
es presenten els projectes d'intervenció integrat als barris (Llei de 
Barris, Fons Feder) i es fa un balanç econòmic del desenvolupament 
del Pla. 
 

 
  
• Edward W. Soja : la perspectiva postmoderna de un 

geógrafo radical / Núria Benach, Abel Albet (2010). 
Topogràfic: 911.3 Ben 
 
Assaig crític sobre Edward Soja i la seva obra que inclou, a més, uns 
selecció de textos fonamentals i un article inèdit. Soja ha dedicat les 
seves investigacions als processos de reestructuració urbana de Los 
Angeles i a construir una perspectiva crítica sobre el desenvolupament 
de les ciutats i les regions. A més, Soja ha teoritzat brillantment sobre 
el paper de l'espai i de la geografia, especialment en la seva relació 
amb el temps i la història, utilitzant les teories i propostes de Lefebvre per proposar 
una perspectiva geogràfica postmoderna. 
 

 Ressenyes: 
 
Brais Estévez Villarino a Documents d'Anàlisi Geogràfica 57(2)
Oriol Nel·lo a Biblio 3W 15 (911)
Perla Zusman a Investigaciones Geogràficas (74)
 
 

  
• La Ciudad metropolitana en España : procesos 

urbanos en los inicios del siglo XXI / José María Feria 
Toribio, Juan Miguel Albertos Puebla (coords.) (2010). 
Topogràfic: 911.375(460) Fer 
 
Aquest llibre aborda, des d'una perspectiva pluridisciplinar, el 
reconeixement de la ciutat real sobre bases ben fundades i comuns 
que serveixin per a una correcta definició i delimitació de la mateixa i, 
conseqüentment, per recollir, presentar i posteriorment analitzar i 
avaluar seva dimensió i funcionament. 
 

 Ressenyes: 
 
Roser Pastor a Documents d'Anàlisi Geogràfica 57(2)
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• GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe 

ejecutiu : Catalunya 2010 / Yancy Vaillant, Carlos 
Guallarte (dirs.) (2011). Topogràfic: GEM/Catalunya"2010" 
 
L’Informe GEM-Catalunya 2010 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 2010. 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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