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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 

  

 Economies d’aglomeració i regions urbanes a 
Europa. La regió de Barcelona, un cas d’estudi / 
Diputació de Barcelona (2013). Topogràfic: 332.1(4+467.11) Eco  
 

Aquesta publicació ofereix els resultats de la recerca que quatre 

administracions locals -New Economy in Greater Manchester, 

Diputació de Barcelona, Grand Lyon i Dublin Regional Authority- han 

encarregat al programa ESPON (European Spatial Planning 

Observation Network) de la Unió Europea. Els resultats mostren el 

dinamisme d'aquestes regions urbanes, que han actuat com a motors de creixement 

dels seus països, i inclouen recomanacions per a polítiques públiques. 

 

 

  

 Creative industries and innovation in Europe : 
concepts, measures and comparative case studies / 
Luciana Lazzeretti (ed.) (2013). Topogràfic: 338.45:7(4) Cre  
 

Aquesta publicació aplega un conjunt d'aportacions multidisciplinars 

per investigar el calidoscopi de la creativitat europea,  tot centrant-se 

en les Indústries Culturals i Creatives i les innovacions que s’hi 

relacionen. Les dues qüestions principals que aquest volum pretén 

respondre són: com podem identificar, mapejar i definir les Indústries 

Culturals i Creatives a Europa? I com contribueixen a la innovació i al 

creixement sostenible?. 

 

 

  

 Socialización de la pobreza en España : género, edad 

y trabajo en los riesgos frente a la pobreza / Ángel 

Belzunegui (coord.) (2012). Topogràfic: 364.22(460) Soc  
 

En aquest estudi s'aborden els processos d'empobriment en la societat 

espanyola en aquests darrers anys -els anys de la crisi econòmica-, 

processos que es resumeixen en el títol de l'obra: Socialització de la 

pobresa, per denotar una realitat social que presenta majors quotes de 

vulnerabilitat per segments de població que fins ara havien quedat 

protegits de la pobresa. Tots les anàlisis realitzades incorporen la 

variable gènere com a factor a tenir en compte en les situacions de pobresa. El text 

incorpora també una extensa anàlisi qualitativa realitzada a dones pobres a través 

d'entrevistes. 
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Desembre 2012 

http://cataleg.uab.cat/record=b1882081~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1877667~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1883669~S1*cat
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 Els Serveis socials a Catalunya : aportacions per al 
seu estudi / Xavier Pelegrí Viaña (ed.) (2011). Topogràfic: 

364.42/.44(467.1) Ser  
 

Aquest llibre vol contribuir principalment a la formació dels estudiants 

universitaris en la matèria de serveis socials, així com també als 

professionals. El seu recorregut, que abasta des dels conceptes bàsics 

fins als sectors especialitzats, i des dels antecedents històrics fins a 

l’actual marc legal o l’estructura de serveis i prestacions, permet fer-se 

una idea general, però alhora prou exacta, d’aquest àmbit de 

coneixement i d’investigació vinculat a les polítiques públiques. 

 

 

  

 No surtis sola : espais públics segurs amb 
perspectiva de gènere : ciutats i persones / Maria 

Freixanet (coord.) (2011). Topogràfic: 396:351.74 Nos  
 

La publicació exposa la relació entre la seguretat pública i el gènere, 

s’hi mostren dades sobre la situació de la violència contra les dones a 

Catalunya, proposa una metodologia per a la detecció de problemes de 

seguretat des de la perspectiva de gènere i es relaten les aportacions 

del moviment feminista al disseny de l’espai públic segur. Per altra 

banda, el volum presenta un eina de combat de la inseguretat: el 

disseny de l’espai públic; s’hi presenten bones pràctiques municipals pel que fa a un 

disseny de l’espai públic amb perspectiva de gènere, per a després presentar 

recomanacions per a que homes i dones gaudeixin els espais compartits des de la 

llibertat i la seguretat. 

 

 

  

 Agricultura i natura? : anatomia d'un conflicte : claus 
i perspectives del Canal Segarra-Garrigues / Sigrid 

Muñiz San Martín (2010). Topogràfic: 504:316.48(467.12) Muñ  
 

Aquest llibre analitza tot el procés de construcció del canal Segarra-

Garrigues i el conflicte que s’ha generat entre el sector agrícola i el 

conservacionista. Ha estat el resultat d’un procés de set anys durant 

els quals l’autora va realitzar 40 entrevistes, 20 trobades informals, 

una desena d’actes, vuit reunions d’assessorament, cinc tallers 

participatius, un recull periodístic i la cerca de documents inèdits i de 

bibliografia. 

 

 Ressenyes: 

 

David Saurí a Documents d’anàlisi geogràfica 58 (2)  

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1866552~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1852491~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1828771~S1*cat
http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/252971
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 Llibre blanc de les infraestructures de l'Euram : 
Euroregió de l'Arc Mediterrani / Institut d’economia i 

empresa Ignasi Villalonga (2010). Topogràfic: 656:711.7(467) 
 

Aquesta publicació és una reflexió conjunta dels agents econòmics i 

socials dels territoris del País Valencià, Balears, Catalunya, Andorra i el 

Rosselló sobre el seu model de desenvolupament econòmic, les 

oportunitats i amenaces que comparteixen i les infraestructures de 

transport, tecnològiques, i de serveis que hi són necessàries. El volum 

I recull els resultats dels debats realitzats amb empresaris, 

economistes, institucions, polítics, sindicats, experts i universitaris, amb l’objectiu de 

realitzar una diagnosi de les necessitats, principalment de transport. El volum II recull 

l’anàlisi dels treballs de les enquestes i reflexions del primer volum. El volum III aplega 

17 col·laboracions d’experts de diferents universitats i centres d’investigació de 

l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. 

 

 

  

 The Challenge of social innovation in urban 

revitalization / Paul Drewe, Juan-Luis Klein, Edward 

Hulsbergen (eds.) (2008). Topogràfic: 711.4 Cha  
 

Aquest llibre analitza les accions en què els residents i les 

organitzacions locals es van fer càrrec de les revitalitzacions 

urbanes,tot  assumint riscos per millorar les seves condicions de vida i 

construir un nou futur, i tot mobilitzant  àmplia gamma de recursos. 

Després d'una introducció teòrica, es presenten els estudis de casos, 

una sèrie d'iniciatives que han donat els seus fruits durant un llarg 

període de temps: les àrees revitalitzades industrials de Mont-real, les de Mondragón al 

País Basc, els projectes Eldonian a Liverpool, la cerca de diferents escenaris urbans a 

Jerusalem, així com els casos de Nicaragua, Perú, França, Països Baixos i projectes a 

tota la UE. 

 

 Ressenyes: 

 

Andreas Novy a Planning theory 11 (1)  

Alina Congreve a Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 103 (2) 

Liz Richardson a International Journal of Housing Policy 9 (3) 

Trudi E. Bunting a Canadian Journal of Urban Research 18 (1) 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1884607~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1884586~S1*cat
http://plt.sagepub.com/content/11/1/104.full.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2012.00706.x/pdf
http://www.tandfonline.com/toc/reuj20/9/3
http://vlex.com/vid/drewe-luis-klein-hulsbergen-eds-revitalization-209622855
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 Pensar el territori : converses amb Albert Serratosa 
/ Joan Tort i Donada, Rosa Català Marticella (2011). Topogràfic: 

711.4:929 Ser  
 

Tot i que pren la forma d’una reflexió autobiogràfica, aquest llibre, és a 

la pràctica un assaig centrat en els grans temes als quals Albert 

Serratosa ha dedicat la seva trajectòria professional: des de les 

tasques que porta a terme com a enginyer dins l’Ajuntament de 

Barcelona, a partir de finals dels anys 50, fins als successius intents 

d’ordenació del territori metropolità de les quatre darreres dècades –

que tenen com a fites destacades l’aprovació del PGM, la redacció de la proposta de 

PTMB passant per l’impuls d’iniciatives de gran abast com el Túnel del Cadí. 

 

 Ressenyes: 

 

Xavier Serrahima a El Punt Avui 16 de febrer de 2012  

 

 

  

 El Efecto Cerdà : ensanches mayores y menores / 
Ángel Martín Ramos ; con la colaboración de Juli Esteban 

Noguera (2011). Topogràfic: 711.4:929(460) Mar  
 

El llibre analitza vint eixamples urbans projectats i realitzats a 

Espanya durant la segona meitat del segle XIX i el primer terç del 

segle XX, sota la influència del que Ildefons Cerdà havia projectat 

per a Barcelona. A principis del segle XXI, els eixamples -avui ja 

àrees urbanes de rellevant transcendència en cadascuna de les 

ciutats que van contribuir a desenvolupar-, observats en un 

conjunt representatiu, ofereixen una realitat que no deixa de plantejar una reflexió 

oberta sobre on poden residir els arguments d'aquestes fluctuants bases que sostenen 

l'art de construir ciutats. 

 

 Ressenyes: 

 

Oriol Nel·lo a Blog Oriol Nel·lo 22 de juny de 2011 

 

 

  

 Beyond smart cities : how cities network, learn and 
innovate / Tim Campbell (2012). Topogràfic: 711.5 Cam  
 

Aquest llibre es basa en estudis de casos concrets per mostrar com les 

xarxes que ja operen en les ciutats s'utilitzen per aconseguir avenços 

en l'aprenentatge i en la innovació. Anar més enllà de les ciutats 

intel·ligents significa entendre com les ciutats construeixen, 

transformen i manipulen les relacions que es desenvolupen en entorns 

urbans. Les ciutats analitzades en aquest llibre: Amman, Barcelona, 

Bilbao, Charlotte, Curitiba, Juárez, Portland, Seattle i Torí, il·luminen 

un punt cec en la literatura. Cadascuna d'aquestes ciutats ha aconseguit importants 

transformacions en què l'aprenentatge hi ha tingut un paper fonamental. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1883666~S1*cat
http://www.racodelaparaula.cat/tag/pensar-el-territori-converses-amb-albert-serratosa/#axzz2Dbr4x6ij
http://cataleg.uab.cat/record=b1883672~S1*cat
http://oriolnello.blogspot.com.es/2011/06/lefecte-cerda.html
http://cataleg.uab.cat/record=b1884337~S1*cat
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 Changing cities : rethinking urban competitiveness, 
cohesion, and governance / Nick Buck, Ian Gordon, Alan 

Harding & Ivan Turok (eds.) (2005). Topogràfic: 711.5 Cha  
 

Aquest text interdisciplinari, escrit per una colla d’especialistes de 

renom, combina una anàlisi crítica de la relació entre competitivitat, 

cohesió social i governança (i els principals debats que envolten 

aquests conceptes) amb l'examen dels principals processos subjacents 

en els sectors clau de l'economia urbana, del desenvolupament físic, de 

les relacions socials, dels barris i de la política urbana. 

 

 Ressenyes: 

 

Andrew Wood a Economic Geography 83(3) 

Ian R. Cook a Progress in Human Geography 32(3) 

Sara González a Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 98(2) 

Ole B. Jensen a Acta Sociologica 58(1)  

 

 

  

 Reconsidering Jane Jacobs / Mag Page, Timothy Mennel 

(eds.) (2011). Topogràfic: 711.5 Rec  
 

Tretze autors de tot el món - urbanistes, planificadors i acadèmics – 

aporten el reconeixement que es mereix aquesta gran pensadora, tot 

posant al dia la crítica de la seva obra. Aquests autors exposen tota la 

gamma i la complexitat de les idees de Jacobs i presenten avaluacions 

sòlides sobre les conseqüències - intencionals o no - de les seves idees 

per a la planificació actual de les ciutats, incloent: la gentrificació 

d'algunes ciutats i els canvis demogràfics que s’hi han produït; la 

transformació -per bé i per mal- de la professió de planificador; la naturalesa canviant 

de la "comunitat" –poden funcionar les solucions a petita escala en una economia 

globalitzada?; etc. Els assajos també exploren la rellevància de Jacobs des d'una 

perspectiva internacional, examinant la seva influència a Abu Dhabi, Argentina, 

Austràlia, Xina i els Països Baixos. 

 

 Ressenyes: 

 

Susan Parham a Journal of Urbanism 5(1) 

Frank Gruber a Huffingtonpost 30/04/2011 

Roberta Brandes Gratz a Planetizen 25/04/2011  

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1883888~S1*cat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1944-8287.2007.tb00361.x/pdf
http://phg.sagepub.com/content/32/3/474
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2007.397_3.x/pdf
http://asj.sagepub.com/content/50/1/87.full.pdf
http://cataleg.uab.cat/record=b1884265~S1*cat
http://www.tandfonline.com/toc/rjou20/5/1
http://www.huffingtonpost.com/frank-gruber/jane-jacobs_b_855739.html
http://www.planetizen.com/node/49100
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 Creative knowledge cities : myths, visions and 
realities / Marina van Geenhuizen, Peter Nijkamp (eds.) 

(2012). Topogràfic: 711.5:159.954.4 Cre  
 

Aquest llibre adopta un enfocament holístic, integrat i pragmàtic per 

explorar els mites, conceptes, polítiques, condicions i eines clau per 

millorar les ciutats de coneixement creatiu, però també exposa els 

impactes potencialment negatius de les polítiques urbanes basades en 

el coneixement. Els autors ofereixen una reflexió crítica sobre la 

realitat d’alguns conceptes de ciutat, com la relació universitat-ciutat, 

les condicions del mercat de treball, el capital social i la proximitat, la transformació 

basada en hèlix triple, i l'aprenentatge dels governs municipals. Exemples originals tant 

de la UE i els EUA es complementen amb estudis de casos detallats de ciutats com 

Rotterdam, Viena i Munic. 

 

 

  

 Manuel Castells : the theory of the network society / 
Felix Stalder (2006). Topogràfic: Castells/S01  
 

Aquest llibre ofereix el primer estudi complet de la teoria de la 

societat-xarxa de Castells. Es tracta d'un examen crític de la seva 

anàlisi del capitalisme informacional, dels moviments socials globals 

com a font de nous valors, i de la governança en xarxa. Félix Stalder 

també dóna compte de la teoria de l'”espai de fluxos” i de la particular 

noció de Castells sobre la naturalesa de les xarxes d'informació. El 

llibre representa una excel•lent introducció a l’àmplia gamma de 

teories de Castells i una crítica innovadora que contribueix als debats en curs en el 

camp. 

 

 Ressenyes: 

 

John R. Owen a Journal of Sociology 43 (3) 

Mark Gottdiener a Contemporary Sociology 36 (3) 

Luke Buckmaster a Australian Journal of Political Science 42 (3) 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1878229~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1883437~S1*cat
http://jos.sagepub.com/content/43/3/327.full.pdf
http://search.proquest.com/docview/233581170/fulltextPDF?accountid=15292
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 Rebel cities : from the right to the city to the urban 
revolution / David Harvey (2012). Topogràfic: Harvey/08 
 

Aquest darrer llibre de David Harvey relaciona estretament la ciutat 

amb el capital i la lluita de classes, tot exposant exemples que van des 

Johannesburg a Mumbai, i des de Nova York a Sao Paulo. A partir de la 

Comuna de París, així com del moviment Occupy Wall Street i els 

disturbis de Londres, Harvey es pregunta com les ciutats poden ser 

reorganitzades d’una manera socialment més justa i ecològicament 

més sana; i també com es poden convertir en el focus de la resistència 

anticapitalista. 

 

 Ressenyes: 

 

John R. Alter a Working USA The Journal of labor & Society 15 (3) 

Justin McGuirk a Art Review Summer 2012 

Ruth Lorimer a Socialist Review Maig 2012 

Owen Hatherley a The Guardian 12/04/2012 

Lewis Beardmore a Open Democracy 27/05/2012 

Jonathan Moses a Open Democracy 19/06/2012 

Kanishk Tharoor a Guernica 15/10/2012 

James T. Hoff a The GC Advocate 14/11/2012 

Lucas Van Meer-Mass a The Toronto Review of Books 15/08/2012 

Andre Pusey a Red Pepper agost 2012 

Mihaela Buna a Bookslut agost 2012 

Dan Swain a International Socialism 135 

Ron Jacobs a Truth out 24/05/2012 

Ewan McDonald a International Socialist Group 21/05/2012 

Edwin Heathcote a Financial Times 23/03/2012 

 

 

  

 El Pla Territorial Metropolità de Barcelona / (Revista 

Papers núm 55) (2012). Topogràfic: Papers 55 
 

Aquest número de la revista Papers s’estructura en dues parts 

clarament diferenciades: una primera part de presentació del Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona i una segona de valoració, amb un 

text final a manera de postfaci. A la primera part s’inclouen tres 

articles redactats per persones que participaren activament en 

l’elaboració del Pla i que donen compte dels aspectes més significatius 

de les propostes, amb especial remarca dels ambientals, així com de 

la metodologia emprada per a elaborar-lo. La segona part està conformada per quinze 

textos breus de valoració i crítica del Pla, redactats per quinze autors de diferents 

perfils, però tots ells compromesos amb el país i la seva ordenació territorial. Cada 

autor ha elegit l’enfocament que ha considerat més adequat i els aspectes que ha 

cregut que era més oportú tractar, fet que ha proporcionat un ventall de valoracions 

crítiques prou ric i complert. Tanca el número, a manera de postfaci, un article d’Oriol 

Nel·lo sobre els reptes de futur del territori metropolità a partir de l’aprovació del PTMB. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1883886~S1*cat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-4580.2012.00411.x/pdf
http://www.justinmcguirk.com/home/rebel-cities.html
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12002
http://www.guardian.co.uk/books/2012/apr/12/owen-hatherley-rebel-cities-harvey
http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/lewis-beardmore/right-to-olympic-village-review-of-david-harveys-rebel-cities
http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/jonathan-moses/city-we-built-and-they-stole
http://www.guernicamag.com/features/rebel-cities/
http://opencuny.org/gcadvocate/2012/11/14/revolution-revisited/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.torontoreviewofbooks.com/2012/08/david-harveys-rebel-cities-a-guide-to-the-vexed/
http://www.redpepper.org.uk/cities-of-struggle/
http://www.bookslut.com/nonfiction/2012_08_019250.php
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=832&issue=135
http://truth-out.org/opinion/item/9362-living-for-the-city-david-harveys-rebel-cities
http://internationalsocialist.org.uk/index.php/2012/05/review-rebel-cities-by-david-harvey/
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/8e94264e-7367-11e1-aab3-00144feab49a.html#axzz2E4n86a5c
http://cataleg.uab.cat/record=b1882082~S1*cat
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