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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 

  

 A les tres a casa? : l'impacte social i educatiu de la 
jornada escolar contínua / Elena Sintes Pascual (2012). 
Topogràfic: 301:37(467.1) Sin  
 

Aquest informe de la Fundació Jaume Bofill permet valorar l'impacte 

social i educatiu de la jornada compacta a Catalunya. Parteix de la 

revisió de la recerca internacional i analitza les experiències de jornada 

contínua en altres indrets, així com les tendències en aquest àmbit 

dels països del nostre entorn. També recull consideracions dels actors 

educatius implicats en el canvi de la jornada escolar a Catalunya i 

alerta sobre la revisió imprescindible de la implementació de la jornada contínua. 

 

 

  

 Societat catalana 2012 / Josep M. Masjuan (coord.) 

(2012). Topogràfic: 316.3(467.1)"2012" 
 

Aquest report anual d'anàlisi social de Catalunya, que ja és el sisè, fa 

una anàlisi dels temes principals que han tingut un especial relleu al 

llarg de l'any 2011. En la present edició hi tenen un espai rellevant els 

nous moviments socials sorgits en un context de crisi econòmica i 

retallades de prestacions publiques. Per contextualitzar aquesta 

situació hi ha un capítol dedicat al canvi de cicle electoral, un altre 

sobre l’estat del benestar a Catalunya i un altre sobre les retallades en 

sanitat. Finalment, hi ha tres capítols centrats en problemàtiques educatives. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1887384~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1830084~S1*cat
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 Respuestas locales a inseguridades globales : 
innovación y cambios en Brasil y España / Sonia 

Fleury, Joan Subirats, Ismael Blanco (eds.) (2009). Topogràfic: 

316.334(460+81) Res  
 

Aquest llibre aplega els treballs d'un grup d'investigadors (enriquits 

amb la incorporació d'un DVD que presenta els aspectes emocionals i 

de contextos que transcendeixen a la racionalitat del discurs escrit) 

que van analitzar diverses experiències d'innovació social i local 

orientades a promoure la inclusió social i la ciutadania activa. Tot això 

forma la primera aportació a un banc d'experiències locals d'inclusió social i promoció 

de la ciutadania activa que ens permetin repensar les polítiques i estratègies locals per 

a l'ampliació de l'esfera pública. 

 

 Ressenyes: 

 

Michelle Vieira Fernández de Oliveira a América Latina Hoy 52  

 

 

  

 Crisi, trajectòries socials i educació : anàlisi 

longitudinal del PaD (2003-2009) / Xavier Martínez 

Celorrio i Antoni Marín Saldo (2012). Topogràfic: 316.444:37(467.1) 

Mar) 
 

En aquesta publicació s’analitza un període històric i transcendental per 

la rotunditat dels canvis i transformacions, que combina la bonança 

econòmica amb els primers anys de recessió. Representa una 

ampliació de la recerca continuada sobre educació i mobilitat social al 

nostre país, a partir de les dades del Panel de Desigualtats Socials a 

Catalunya (PaD) de la Fundació Jaume Bofill. Tal com demostraven anàlisis anteriors 

dels mateixos autors, l'educació es confirma com el principal factor neutralitzador del 

classisme d'origen i maximitzador d'oportunitats per a aquells que assoleixen nivells 

educatius terciaris o superiors. 

 

 

  

 Trayectorias laborales de los inmigrantes en España 

/ Fausto Miguélez ... [et al.] (2011). Topogràfic: 325.14:331.5(460) 

Tra  
 

Aquest informe, realitzat pel Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida 

Quotidiana i el Treball, recull i analitza informació sobre la trajectòria 

laboral dels immigrants a Espanya en perspectiva comparada respecte 

a la població autòctona. Utilitzant la Mostra Contínua de Vides Laborals 

com a font principal, l'estudi aporta noves evidències sobre la situació i 

les perspectives laborals de la població immigrant a Espanya. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1773824~S1*cat
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/308/30811997010.pdf
http://cataleg.uab.cat/record=b1887965~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1887965~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1873282~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1873282~S1*cat
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 Handbook of research on European business and 
entrepreneurship : towards a theory of 

internationalization / Léo-Paul Dana ... [et al.] (eds.) 

(2008). Topogràfic: 33:658(4)(035)  
 

Aquest manual il·lustra com els empresaris de tota Europa encaren la 

internacionalització. A través d'estudis de diferents països, diferents 

experts avaluen com el procés d'internacionalització empresarial es 

veu afectada per les diferències en la cultura, la ubicació i la 

tecnologia. També s’hi explora i s’hi analitza el paper de qüestions 

teòriques importants, com ara la cooperació i la confiança, el capital risc, la investigació 

i el desenvolupament, l'aprenentatge, les xarxes, i la política governamental. 

 

 

  

 Culture, institutions, and economic development : a 

study of eight European regions / Michael Keating, John 

Loughlin, Kris Deschouwer (2003). Topogràfic: 332.1:353(4UE) Cul 
 

Aquest llibre examina el debat al voltant de la construcció de les 

regions i presenta vuit estudis de casos (entre el quals el de 

Catalunya) per il·lustrar les diferents i variades maneres com es 

conformen. Els autors troben que tot i que les regions mostren patrons 

comuns, hi ha variacions significatives, la qual cosa indica que no 

existeix un model definitiu de desenvolupament regional. Tot evitant el 

determinisme econòmic o cultural, els autors mostren com els constructors de les 

regions pot conformar les seves pròpies respostes als desafiaments globals per produir 

models de desenvolupament que reflecteixen diferents concepcions i diferents 

compromisos socials. 

 

 Ressenyes: 

 

Emmanuel Négrier a Tijdschrift voor economische en sociale geografie 95(2) 

Brian Graham a Journal of Regional Science 44(3)  

Martí Parellada a Papers in Regional Science 83(3)  

 

 

  

 L'Economia de Catalunya : diagnòstic estratègic / 
José Antonio Herce (dir.) (2012). Topogràfic: 332.1(467.1) Eco  
 

En aquest informe de la col·lecció Comunitats Autònomes de “la Caixa” 

es fa una radiografia detallada de múltiples aspectes que incideixen en 

el desenvolupament de l'economia de Catalunya tot analitzant els 

processos demogràfics, espacials, econòmics i institucionals. A 

continuació s'aprofundeix en sectors i àrees sensibles, amb especial 

èmfasi en l'estructura empresarial, la societat del coneixement i els 

clústers, així com la sostenibilitat ambiental. A partir d'aquesta base es 

procedeix a l'anàlisi DAFO de la comunitat; és a dir, se’n perfilen les debilitats, les 

amenaces, les fortaleses i les oportunitats i també es proposen recomanacions i línies 

d'acció estratègiques per a la millora de l'economia. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1885032~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1885030~S1*cat
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0040-747X.2004.00305.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-4146.2004.00350.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1435-5597.2004.tb01929.x/pdf
http://cataleg.uab.cat/record=b1887386~S1*cat
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 La Vegueria com a govern local intermedi a 
Catalunya : encaix constitucional de la seva regulació 

estatutària / Ricard Gracia Retortillo (2008). Topogràfic: 

342.1(467.1) Gra  
 

Aquesta monografia analitza, des d'una perspectiva constitucional i 

administrativa, el model d'organització territorial dissenyat per l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya de 2006: la vegueria. Amb la voluntat de 

contextualitzar l'aparició d'a questa institució a l'Estatut, l'estudi 

parteix dels seus antecedents històrics, sense oblidar els debats 

catalans en matèria d'organització territorial. A continuació, es descriuen detalladament 

els trets característics amb què ve configurada la vegueria estatutària.  

 

 

  

 Itineraris i factors d'exclusió social / Sebastià Sarasa i 

Albert Sales (2009). Topogràfic: 364.3-058.5(467.111) 
 

En aquest informe s’analitzen els itineraris que duen a l’exclusió social 

prenent com a objecte d’estudi les persones que mai, o quasi bé mai, 

apareixen en les enquestes més comunes i que són les més durament 

castigades pels efectes de l’exclusió social. Són les persones que 

compleixen penes de reclusió penitenciària, les que viuen al carrer, les 

que tenen poques persones o ningú a qui demanar ajuda i aquelles que 

necessiten els subsidis públics i la beneficència privada per a subsistir 

en condicions extremadament precàries. 

 

 

  

 Barcelona : modelo avanzado de gestión pública / 
Jordi Hereu i Andreu Puig (2011). Topogràfic: 352(467.111) Her  
 

Aquest llibre recull les idees sobre gestió municipal que han fet de 

Barcelona una ciutat amb projecció de futur, les línies mestres del 

model de gestió de la ciutat. Es tracta d’un manual de management 

públic desenvolupat a partir de l'anàlisi de model de gestió de la ciutat 

de Barcelona, escrit pels principals responsables d’aquest model, 

l’alcalde Jordi Hereu i el gerent municipal Andreu Puig. Està dirigit 

principalment a l'àmbit acadèmic i professional vinculat a 

l'administració local, però també traspua una vocació divulgativa que es reflecteix en 

un llenguatge proper i una important presència de gràfics.  

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1801462~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1798902~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1839451~S1*cat
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 Educación y vida urbana : 20 años de ciudades 
educadoras / Eulàlia Bosch (ed.) (2008). Topogràfic: 37:711.4 

Edu 
 

Aquesta obra examina, d'una banda, els processos de transformació 

que estan modificant profundament la vida col lectiva en les ciutats; de 

l'altra, l'educació entesa com la capacitat que permet a les persones 

recrear constantment la seva forma d'entendre i estar en el món. 

Finalment, fa un repàs a la història dels Congressos Internacionals de 

Ciutats Educadores des de 1990 amb la intenció de mostrar el procés i 

evolució d'una idea que comparteixen prop de 400 ciutats del món. Amb la intenció de 

donar al lector diferents punts de vista, en el llibre, hi han col laborat més de 20 autors 

diferents, entre els quals, David Harvey, Zygmunt Bauman, Josep Ramoneda, Arcadi 

Oliveres, Antón Costas, Richard Sennett i Joan Subirats. 

 

  

 La Salut a Barcelona 2010 / Xavier Bartoll (coord.) 

(2011). Topogràfic: 614(467.111)”2010” 
 

Darrera edició de l’anuari “La salut a Barcelona”, realitzat per l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona, en què es presenten novament les 

dades de la salut de la població tenint en compte el marc conceptual 

sobre els determinants socials de la salut. Aquest marc emfasitza la 

importància de l’entorn polític, l’entorn socioeconòmic i les condicions 

de vida i de treball de la població, com a factors relacionats amb la 

salut i les desigualtats en salut. 

 

 

  

 La Ilustración en Cataluña : la obra de los ingenieros 
militares / Antonio de Lizaur y de Utrilla (coord.) (2010). 
Topogràfic: 623(467.1)(09)  
 

Aquesta obra està dedicada a les obres tant civils com militars, 

realitzades pels enginyers militars a Catalunya durant el segle XVIII. 

Aquest enginyers van aplicar els coneixements i la formació adquirits a 

la Real Academia Militar de Matemáticas y Fortificación de Barcelona, 

no només en les reglamentàries fortificacions militars, sinó també en 

múltiples construccions de caràcter civil que, pel seu volum i qualitat, 

representen una contribució significativa al patrimoni cultural de Catalunya. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1890083~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1890083~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1415734~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1872927~S1*cat


 6 

  

 Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa : 
elementos comparados de Europa y Estados Unidos / 
Juli Ponce Solé (coord.) (2010). Topogràfic: 711:34(4+73) Ciu  
 

Els treballs que reuneix quest volum tenen l'origen en les ponències 

desenvolupades pels autors en el marc de la Jornada "Ciutats i llocs de 

culte religiós. Un nou repte per a les societats multiculturals ". que 

tingué lloc en 2006 a la Universitat de Barcelona, en el marc del 

projecte de recerca "Dret urbanístic i exclusió social: la lluita jurídica 

contra els guetos urbans". Els articles versen sobre la situació en els 

ordenaments jurídics espanyol, italià, nord-americà i francès, en relació amb el 

desenvolupament del dret a la llibertat religiosa en un aspecte específic, vinculat 

estretament a les competències locals urbanístiques: el dret a establir llocs de culte. 

 

 

  

 Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i 

de l'ordenació del territori des de Cerdà als nostres 

dies / Ricard Pié (ed.) (2007). Topogràfic: 711(467.1)”18/19” 
 

Es tracta del recull de les dissertacions dels deu ponents del seminari 

de recerca organitzat per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori 

(SCOT) en 1997 sobre les 'Aportacions catalanes en el camp de la 

urbanística i de l'ordenació del territori'. El volum compta amb un 

capítol introductori a càrrec de Ricard Pié, i sengles capítols a càrrec de 

diferents experts en cadascun dels temes que s’hi tracten, com Manuel de Solà-

Morales, Albert Vilalta, Oriol Bohigas, Pilar Riera, Emili Donato, Josep M. Carreras, Juli 

Esteban, Antonio Font, Josep M. Camarasa i Joan Busquets. Dos postfacis crítics, de 

Christiane Crasemann Collins i Eduardo Leira, el clouen. 

 

 Ressenyes: 

 

Pau Alegre a Obrador Obert (Societat Catalana de Geografia) 6/06/2008  

 

 

  

 La Ciutat soviètica / Varis autors (1931-1978). Topogràfic: 

711.4(47+57) 
 

Es tracta d’una col·lecció de 26 articles sobre la ciutat i la planificació 

territorial a la Unió Soviètica apareguts en diferents revistes 

internacions entre 1931 i 1978 i recopilats per la professora de 

geografia de la UAB Laura Zumin. La URSS va ser qualificada com “una 

espècie de laboratori de l’urbanisme modern”, en què hi va haver una 

gran aportació de fonamentació teòrica, debat intel·lectual i un treball 

molt important en la definició de models urbanístics per aconseguir la 

ciutat ideal. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1807426~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1752766~S1*cat
http://scg.iec.cat/Scg9/Scg91/S9102701.htm
http://cataleg.uab.cat/record=b1886212~S1*cat
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 Ciudades creativas. Volumen 2 Creatividad, 
innovación, cultura y agenda local / Félix Manito (ed.) 

(2010). Topogràfic: 711.5:159.954.4 Ciu 
 

Aquest volum conté els textos de les ponències presentades a les 

segones Jornades sobre Ciutats Creatives organitzades per la Fundació 

Kreanta a Barcelona els dies 26 y 27 de novembre de 2009. 

S’estructura en cinc àmbits temàtics: indústries culturals i territori; 

educació, diversitat cultural i creativitat; el sector creatiu a Barcelona; 

ciutat, crisi i innovació; i aprenent d’Amèrica llatina. 

 

 

  

 Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona : 
1952-1962/ Maribel Rosselló (coord.) (2011). Topogràfic: 

711.5(467.111Congrés)  
 

Aquesta monografia explica la gènesi d’un conjunt residencial que, per 

la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la 

seva promoció, constitueix una peça singular dins del conjunt del teixit 

residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil. 

Espanyola. Representa una part del treball de recerca que l’equip 

redactor elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut del Ministeri de Ciència i Innovació i 

que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona 

contemporània. 

 

 

  

 Anàlisi de les infraestructures de serveis dels 
polígons d'activitat econòmica de la Regió 

Metropolitana de Barcelona / Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (2011). Topogràfic: 711.554 (467.11RMB)   
 

Aquest informe té per objectiu analitzar la situació actual i potencial 

dels PAE de la RMB en relació a les infraestructures de serveis i 

reivindicar el paper fonamental que aquestes tenen per a la 

competitivitat del territori metropolità i la seva indústria. En concret, 

aquest document, que se centra en les infraestructures de 5 serveis 

(abastament d'aigua, tipus "Valor Afegit" (VA). A més de la situació actual dels 

subministraments als polígons, també es presenta la situació potencial, i s'aporten 

orientacions sobre com es podria passar d'un escenari a l'altre. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1799456~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1869903~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1885659~S1*cat
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 Atlas : arquitecturas del siglo XXI : Europa / Luis 

Fernández-Galiano (ed.) (2012). Topogràfic: 72(4)”20”  
 

Aquest Atles dedicat a l'arquitectura més recent del continent europeu 

és el quart i últim volum d'una sèrie que desenvolupa i posa al dia 

l'obra publicada el 2007 per la Fundació BBVA, Atlas. Arquitectura 

global circa 2000. Amb les coordenades intel·lectuals dels llibres 

anteriors, que procuraven reflectir alhora l'estat del món' i l'estat de 

l'arquitectura', el que ara es publica aplega obres i projectes realitzats 

en els inicis d'aquest segle al costat de deu textos de destacats 

especialistes sobre sengles països o regions de la zona, des de Rússia fins a la 

península Ibèrica, passant pels països de l'est d'Europa i mediterranis, el centre 

germànic, la regió nòrdica, les illes Britàniques i França. 

 

 

  

 La Barcelona de Català-Roca / Textos de Carlos Ruiz 

Zafón i Daniel Giralt-Miracle (2008). Topogràfic: 77(467.111) Cat 
 

Aquest llibre de fotografies inclou 400 imatges en blanc i negre que 

són testimoni de la relació de l'artista fotògraf Francesc Català-Roca 

amb la seva ciutat. Cinc dècades de paisatges i retrats, quasi cites 

literàries, de Barcelona immortalitzades per la mirada avantguardista i 

documental. El llibre està estructurat en capítols temàtics, com ara: 

paisatges urbans, ambients festius, personatges de la vida ciutadana i 

altres aspectes de la ciutat que l’autor va copsar amb el seu ull artístic. 

 

 

  

 Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població de Catalunya 2011 : Resultats sintètics. 

Barcelona: ciutat, àrea metropolitana, regió 
metropolitana, província / Sergio Porcel (coord.) (2012). 
Topogràfic: Enquesta 11/01   
 

L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 

és una operació d’estadística oficial i té una periodicitat quinquennal. 

La present és la sisena edició de l’enquesta, que des de 1985 és 

dissenyada, executada i, en gran part, analitzada per l’IERMB. Els 

resultats sintètics inclouen els creuaments de les principals variables que integren 

l’enquesta. La novetat d'aquesta edició 2011 és l’ampliació dels continguts sobre renda 

i risc a la pobresa de forma harmonitzada amb les recomanacions europees a l'entorn 

de l'European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), realitzades 

per l'oficina estadística europea (Eurostat). En aquesta reorientació metodològica, 

l’IERMB ha comptat amb el suport també de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1890845~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1761421~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1886320~S1*cat
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 Dibuixem la Barcelona del 2020 : treballs i 
conclusions de la Comissió de Prospectiva 

2009/2010 / Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (2010). 
Topogràfic: PEMB/2020-2 
 

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) va crear, el febrer 

del 2009, la Comissió de Prospectiva del Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona amb l’objectiu de realitzar una radiografia de la situació en 

els sectors econòmics més importants de la ciutat i la seva àrea 

metropolitana, les seves mancances més evidents, així com les accions 

que s’haurien d’emprendre per enfortir-los i dibuixar amb força una nova agenda per a 

la Barcelona del 2020. En aquest informe es presenten les conclusions de les següents 

disset subcomissions creades en el si de la Comissió de Prospectiva:  • Administració 

pública • Alimentació • Arquitectura de la Confrontació • Arquitectures de Transferència 

• Barcelona, referent sostenibilista • Ciutadans internacionals • Cultura i Arts 

escèniques • Cultura, Indústries creatives i Arts • Disseny i Indústria • Emprenedors 

nacionals i estrangers • Esdeveniments esportius • Indústries audiovisuals • Marca i 

Valors distintius de Barcelona • Medicina i Recerca translacional • Medicina privada i 

Innovació • Publicitat, Màrqueting i Premsa escrita • Universitat: Desenvolupament, 

Recerca i Innovació.). 

 

 
 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Mòdul de Recerca A, 2a planta 

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

http://www.iermb.cat                                                                                                                              jaume.clapes@uab.cat 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1890082~S1*cat

