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Regionals i Metropolitans de Barcelona 

  

 Nous comportaments residencials a les llars 
catalanes / Cristina López Villanueva (2012). Topogràfic: 

314.6:728 Lop  
 

En aquest informe s’analitza l’evolució, l’estructura i la composició de 

les llars a Catalunya, tant des d’una perspectiva transversal com 

longitudinal, a partir de l’explotació de les dades del Panel de 

Desigualtats a Catalunya (realitzat des de 2001 per la Fundació Jaume 

Bofill), complementat amb el suport d’altres fonts. 

 

 

  

 Barcelona, de la necessitat a la llibertat : les classes 

socials al tombant del segle XXI / Marina Subirats 

(2012). Topogràfic: 316.334(467.11RMB) Sub 
 

Aquesta obra sociològica està basada en les dades de l’Enquesta de la 

Regió Metropolitana de Barcelona recollides durant el període 1986-

2006, i retrata un progrés social impulsat per les polítiques de 

redistribució i d’igualtat aplicades pels diferents governs,  amb l’accés 

massiu de les dones al mercat laboral, i l'augment d'esperança de 

vida: un temps de benestar, del que no s’ha estat prou conscient i que 

ara comença a perillar. Al final del llibre, l'autora, fa una reflexió sobre el paper de les 

classes i els grups socials com a agents polítics, on exposa que estem entrant en un 

nou període de lluita de classes.  

 

 Ressenyes: 

 

Blog Oriol Nel.lo (17 de febrer de 2012)  
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http://cataleg.uab.cat/record=b1877056~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1854512~S1*cat
http://oriolnello.blogspot.com.es/2012/02/marina-subirats-les-classes-socials-la.html
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 Neighbourhood effects research : new perspectives / 
Maarten van Ham ... [et al.] (eds.) (2012). Topogràfic: 316.334.54 

Nei 
 

La idea que viure en els barris més desfavorits té un efecte negatiu en 

les oportunitats dels residents més enllà dels efectes de les seves 

característiques individuals ha estat tractada a bastament en la 

literatura. Aquest important volum de treballs no només reflecteix 

l'interès acadèmic i polític en aquest tema, sinó també el fet que 

encara s’està força lluny de respondre a la pregunta de la importància 

real dels efectes del veïnatge. Els capítols d'aquest llibre ofereixen noves perspectives 

sobre els mecanismes causals que produeixen aquests efectes, les circumstàncies o les 

condicions en què són més importants, o les respostes polítiques més eficaces. 

 

 

  

 La Població immigrada a Catalunya : consideracions 
sobre les condicions d'assentament i integració a 

partir de les dades de l'ENI 2007 / Verónica de Miguel 

Luken ... [et al.] (2012). Topogràfic: 325.14(467.1) Mig 
 

Aquest llibre ofereix una anàlisi d’alguns apartats de l'Enquesta 

Nacional d'Immigrants (ENI) per al cas de Catalunya. Se centra en 

aspectes relacionats amb la llengua, la història migratòria, les 

geografies familiars, les xarxes socials o la participació social i aporta 

un seguit de reflexions sobre els processos d’integració d’aquests nouvinguts en la 

societat catalana. Els investigadors i les investigadores que han dut a terme aquest 

estudi formen part del Grup de Recerca sobre Migracions (GRM) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

 

  

 El Stock de capital en viviendas (1990-2010) y en 
otras construcciones (1990-2009) en España, y su 

distribución territorial/ Ezequiel Uriel Jiménez, Carlos 

Albert Pérez (2012). Topogràfic: 332.85(460)”1990/2010” Sto 
 

Aquesta investigació actualitza les dades del valor del parc 

d'habitatges existent actualment a Espanya, a més d'estimar per 

primera vegada el valor total de l'estoc d'altres construccions, inclòs el 

sòl, classificades segons l'activitat productiva en què s'utilitzen. En la 

valoració es considera tant l'edificació com el sòl sobre el qual 

s'assenten les construccions. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1876738~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1876738~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1874100~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1877174~S1*cat
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 Servicios y regiones en España / Juan R. Cuadrado 

Roura, Andrés Maroto Sánchez (2010). Topogràfic: 338.46(460) Cua 
 

Aquest treball presenta una anàlisi del sector serveis a Espanya des 

d'una perspectiva regional, tot aprofundint en un conjunt d'aspectes 

que van des del pes i el paper que juguen els serveis en les diferents 

comunitats autònomes i la composició heterogènia del sector, fins a la 

tendència, o no, cap a una convergència entre les regions. També 

s'analitzen alguns factors que expliquen l'expansió del sector en les 

darreres dècades, i els principals trets de la localització de les 

activitats terciàries en el territori espanyol. 

 

 

  

 Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el 
sector públic central 2006-2009 / Generalitat de 

Catalunya, Departament d'Economia i Coneixement (2012). 
Topogràfic: 351.72(467.1:460)"2006/2009" 
 

Es tracta de l'actualització de la balança fiscal de Catalunya amb el 

sector públic central per als anys 2006-2009, tot seguint la 

Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb 

l'Administració central 2002-2005. Amb aquesta actualització ja es 

disposa d'una sèrie de més de vint anys, ja que la generalitat promou estimacions de la 

balança fiscal de Catalunya des de l'any 1986. 

 

 

  

 El Planejament territorial a Catalunya a inici del 
segle XXI : una nova interpretació i projecció del 

país / Margarida Castañer (ed.) (2012). Topogràfic: 711(467.1) Pla 
 

Aquesta publicació està conformada per una sèrie d'articles que 

pretenen aprofundir en el coneixement del que ha suposat la darrera 

dècada quant a planificació territorial i urbanisme. També volen deixar 

clar en quin context històric, econòmic, social i polític s'ha fet aquesta 

planificació i aprofundir en l'estudi de les tensions que ha generat. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1873740~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1874103~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1874102~S1*cat
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 Working with the territory : strategies for the new 
territorialities = travailler avec le territoire : 

stratégies pour les nouvelles territorialités / Carles 

Llop, Stéphane Bosc (eds.) (2012). Topogràfic: 711.2 (4UE) Wor 
 

En aquest volum es presenten quatre casos d’estudi de quatre regions 

europees: la Val de Durance (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur), 

Funo (Provincia di Bologna), la Regió Metropolitana de Barcelona i 

Eleonas (Atenes); en forma d’atles, com a instrument de coneixement 

del territori; i de llibre de projecte (project book), a partir del qual es proposen certes 

estratègies que poden dirigir cap a un projecte interterritorial contemporani. És el 

treball d'un grup d’experts europeus, actors locals, acadèmics, arquitectes, geògrafs, 

sociòlegs, etc. que sota el paraigües del CREPUD-MED (Cooperation Regional pour une 

Planification Urbaine Durable de l’espace Med) han pogut combinar les seves aptituds i 

qüestionar la noció de desenvolupament territorial entès com a “projecte-procés” en 

què la metropolització i la dispersió urbana (urban sprawl) són recurrències que 

s’oposen a la idea de conservació ambiental i al respecte pels equilibris natural i 

econòmic. 

 

 

  

 Ordenar el territorio : la experiencia de Barcelona y 

Cataluña/ Oriol Nel·lo (2012). Topogràfic: 711.2(467.1) Nel 
 

L'objectiu d’aquesta obra és reflexionar sobre els reptes i les 

perspectives de l'ordenació del territori a partir d'una experiència 

concreta: la de Catalunya en l'última dècada. S’ha seleccionat un 

conjunt de vuit temes o problemes: el planejament territorial, 

l'ordenació de les dinàmiques metropolitanes, la coordinació del 

planejament urbanístic, la protecció del litoral, la gestió del sòl i 

l'habitatge, el paisatge, la rehabilitació urbana i les urbanitzacions de 

baixa densitat. Per a cada un d'ells es reflexiona sobre la problemàtica plantejada i la 

resposta que aquesta ha trobat, amb les seves llums i les seves ombres, en les 

polítiques de l'administració pública aplicades en el conjunt del territori català i, 

especialment, en l'àmbit metropolità de barceloní. 

 

 

  

 O futuro das cidades / José F.G. Mendes (2011). Topogràfic: 

711.4 Men 
 

Tot partint de l'anàlisi de set megatendències globals, l'autor sintetitza 

una sèrie de reptes que tenen les ciutats per, seguidament, proposar 

un concepte innovador: la Ciutat Incubadora. Aquesta formulació està 

basada en cinc dimensions de la ciutat: la ciutat innovadora, la ciutat 

connectada, la ciutat sostenible i la ciutat autèntica, coronades pel 

trinomi visió-lideratge-marca. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1873971~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1872275~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1874783~S1*cat
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 Repensar las políticas urbanas : apuntes para la 
agenda urbana / Josep M. Montaner, Joan Subirats 

(coords.) (2012). Topogràfic: 711.4 Rep 
 

Aquesta monografia ofereix noves perspectives sobre la realitat urbana 

capaces de recollir la complexitat de la nova realitat urbana, i apunta 

noves mirades que busquen respondre els reptes de més integralitat, 

de més reconeixement de les diferents esferes de govern que operen 

sobre la ciutat i que propugnen una major perspectiva social a la 

concreció del seu futur. Es tracta d'un treball col·lectiu que aporta un conjunt de 

reflexions i propostes per construir una nova agenda urbana. 

 

 

  

 Patrons urbanístics de les activitats econòmiques : 
Regió Metropolitana de Barcelona/ Antonio Font ... [et 

al.] (2012). Topogràfic: 711.4(467.11RMB) Fon 
 

Aquest estudi se centra en els aspectes urbanístics de la màquina 

productiva de les ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona, tant 

per la importància que tenen en l’economia regional, com per les 

limitacions d’una visió desindustrialitzadora, solament atenta a la 

presència creixent de serveis. 

 

 

  

 Barraquisme, la ciutat (im)possible : els barris de 

Can Valero, el Carmel i la Perona a la Barcelona del 

segle XX / Xavi Camino Vallhonrat ... [et al.] (2011). 
Topogràfic: 711.5:39(467.111) Cam 
 

Aquest estudi analitza les causes del barraquisme a Barcelona i la seva 

evolució, les respostes de les polítiques públiques en les diferents 

etapes, el tractament de l’opinió pública envers el fenomen; i també 

explica la quotidianitat als barris i evidencia aspectes socials com la 

inserció laboral dels seus habitants, la capacitat de molts barris 

d’organitzar-se per lluitar pel dret a l’habitatge i les aspiracions d’alguns per romandre 

en el mateix emplaçament a partir d’un reconeixement i millora de les seves condicions 

d’habitatge. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1873673~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1876279~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1873634~S1*cat
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 Anuari Metropolità de Barcelona 2011. Per afrontar 
la crisi: la metròpoli de Barcelona / Joan Trullén (dir.) 

(2012). Topogràfic: Anuari/2011 
 

Aquest anuari té com a objecte presentar d’una forma articulada un 

conjunt de treballs elaborats en el si de l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (IERMB) que es plantegen l’anàlisi de 

l’economia i el territori de la metròpoli de Barcelona. Està orientat cap 

a l’elaboració de diagnosis que serveixin a l’acció. Pretén servir tant els 

agents privats, empreses i famílies, com al conjunt de les 

Administracions Públiques, especialment les administracions locals, amb la intenció de 

facilitar la presa de decisions i l’adopció de noves polítiques a escala metropolitana i a 

escala local. 

 

 
 

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1876658~S1*cat

