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Regionals i Metropolitans de Barcelona 

  

 OECD Tourism Trends and Policies 2014 / OECD 

(2014). Topogràfic: 308(100) Oec”2014”  
 

En aquesta publicació de l’OCDE es fa una anàlisi detallada de les 

tendències i de les accions de polítiques publiques relacionades amb el 

turisme en 48 països membres i associats de l'OCDE. Amb base a una 

enquesta realitzada el 2013 entre diferents països, l'informe destaca 

les reformes clau en l'organització i governança del sector turístic. Així 

mateix, s'ocupa d'aspectes transcendents de les agenda nacional i 

internacional de polítiques com ara la facilitació de visat i trasllats, així 

com l'evolució de la relació entre el turisme i els impostos. 

 

 

  

 Residential segregation in comparative perspective: 

making sense of contextual diversity / Thomas 

Maloutas, Kuniki Fujita (eds.) (2014). Topogràfic: 316.334.54 Res 
 

L'objectiu d'aquest llibre és presentar les diferents experiències 

urbanes en els patrons de segregació social i espacial que existeixen 

entre les regions del món i demostrar que la teoria urbana necessita 

aprofitar sistemàticament aquesta àmplia gamma d'experiències. Les 

ciutats escollides (Atenes, Pequín, Budapest, Copenhaguen, Hong 

Kong, Madrid, París, Sao Paulo, Taipei i Tòquio) ho han estat a fi 

d'aconseguir el màxim abast geogràfic i, d’aquesta manera, maximitzar la diversitat de 

tipus de regulacions socioeconòmiques. Aquest volum pretén, doncs, evitar les 

limitacions interpretatives derivades de la universalització de l'experiència 

angloamericana. 

 

 Ressenyes: 

 

Yuan Yuan a Urban Studies 51 (8)  

Samantha Friedman a Contemporary Sociology 43 (5) 

David Manley a Environment & Planning A 45 (4) 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1938120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1942438~S1*cat
http://usj.sagepub.com/content/51/8/1764.full
http://csx.sagepub.com/content/43/5/715.full
http://www.envplan.com/epa/fulltext/a45/review.pdf
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 Inversión para el empleo y el crecimiento : 
promoción del desarrollo y la buena gobernanza en 

las regiones y ciudades de la UE : sexto informe 
sobre la cohesión económica, social y territorial / 
Comisión Europea (2014). Topogràfic: 332.1(4UE) Inv  
 

En aquest sisè informe sobre cohesió s'analitza l'estat de cohesió de 

la Unió i es destaquen els desafiaments als quals s'enfronten les 

autoritats nacionals, regionals i locals per superar les repercussions 

de la crisi econòmica i financera. En concret, s'arriba a la conclusió que la política de 

cohesió ha esmorteït l'espectacular descens de les inversions públiques mitjançant la 

injecció de recursos d'inversió molt necessaris en molts estats membres i la creació de 

la imprescindible estabilitat financera, que serveix per atreure la inversió privada. 

Acompanya l’informe un complet aparell estadístic presentat en forma de mapes i 

gràfics. 

 

 

  

 Plans locals d'inclusió i cohesió social : guia 
metodològica revisada / Diputació de Barcelona, IGOP 

(2014). Topogràfic: 364.42/.44:352 Pla  
 

Aquesta publicació té com a finalitat centrar les polítiques d'inclusió 

social en un context conceptual i teòric i facilitar als municipis espais 

de reflexió i debat. Fruit d'un procés de revisió i actualització es 

presenta una proposta metodològica oberta, flexible i fàcilment 

traduïble a la diversitat local, que acompanyi els processos de 

disseny, elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels plans 

locals d'inclusió o cohesió social, tenint en compte, a més, els diferents moments en 

què es poden trobar els diversos plans i polítiques locals d'inclusió social. 

 

 

  

 Millores en la sostenibilitat de l'ús de l'aigua en els 
espais públics enjardinats / Robert Savé ... [et al.] 

(2013). Topogràfic: 504:628.1 Mil  
 

En el marc del suport de la Diputació de Barcelona al món local, s'ha 

elaborat aquest estudi, que recull les millors tècniques disponibles i 

exemples d'experiències locals d'aplicació sobre la millora de la gestió 

de l'aigua en els espais públics enjardinats. Una millor gestió de la 

demanda de recursos hídrics -que inclou un ús més sostenible de 

l'aigua en l'espai públic municipal, així com l'aprofitament de recursos alternatius per 

part dels municipi- poden ser actuacions molt útils i necessàries per afrontar els reptes 

dins l'àmbit del cicle de l'aigua en termes de millora de la gestió i finançament dels 

serveis públics ambientals a curt termini, i d'adaptació al canvi a mitjà i llarg termini. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1943645~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1939614~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1939610~S1*cat
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 Les Comarques gironines : catàleg de paisatge / 
Joan Nogué i Font, Pere Sala i Martí (coords.) (2014). 
Topogràfic: 712(467.13) Cat   
 

Quart catàleg de paisatge de Catalunya, d’una sèrie de set, realitzat 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Observatori del 

Paisatge de Catalunya. Els catàlegs de paisatge són documents de 

caràcter tècnic que determinen la tipologia dels paisatges de cada 

zona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat 

que han de complir i les propostes per a assolir-los. El catàleg 

divideix la demarcació gironina en 26 unitats de paisatge i proposa tot un conjunt 

d'objectius i accions específiques per portar a terme a cada un dels territoris. A més, 

dedica un capítol sencer a algunes zones que mereixen una atenció especial, ja sigui 

per la seva singularitat com pel fet que necessiten mesures de preservació concretes, 

com ara l’àrea urbana de Girona, la vall d’en Bas o el litoral gironí. 

 

 

  

 Guia metodològica per a la redacció de plans locals 

d'habitatge : 2014 / Diputació de Barcelona (2014). 
Topogràfic: 728:352”2014” Gui   
 

La Diputació de Barcelona presenta aquesta nova edició de la Guia que 

és el resultat d’una reflexió a fons a partir de l’experiència de més de 

vuitanta plans redactats en els darrers anys, i té per objecte 

l’adequació dels PLH al context socioeconòmic actual i al nou paper a 

desenvolupar pel món local, buscant la seva simplificació i 

l’optimització. 

 

 

  

 L'Habitatge a la regió metropolitana de Barcelona 

durant el cicle immobiliari 1997-2006 : una 
aproximació a partir de les necessitats residencials 

de la població / autor: Carles Donat; director: Oriol Nel·lo 

(2014). Topogràfic: 728(467.11RMB)“1997/2006” 
 

Tesi doctoral de l’investigador de l’IERMB Carles Donat, en què 

s’analitzen les principals causes i conseqüències del cicle immobiliari 

expansiu del període 1997-2006 a la regió metropolitana de Barcelona, 

a partir d’un enfocament que es centra en les necessitats residencials, però que 

considera la resta d’elements del sistema residencial. Pel que fa a les causes, s’estudien 

els factors econòmics, financers, polítics i psicològics, per després aprofundir en els 

elements demogràfics. Pel que fa a les conseqüències, s’analitza com han evolucionat 

les característiques dels habitatges on viu la població i la percepció que en tenen els 

seus habitants. Per altra banda, s’estudien els efectes del cicle expansiu sobre el curs 

de vida de la població, atenent al procés d’emancipació residencial, a la integració 

residencial dels immigrants i a l’endeutament de les famílies. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1939400~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1939613~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935943~S1*cat
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 El Futur de la indústria de l'automòbil a la RMB / 
Pedro Nueno (dir.) (2014). Topogràfic: Quadern Pacte/11  
 

L’objectiu d’aquest estudi és orientar les polítiques públiques que 

tenen un impacte en el sector de l’automòbil a la Regió Metropolitana 

de Barcelona (RMB) i les estratègies dels principals agents que 

l’integren, de manera que permetin fer front als reptes de futur 

d’aquest sector global. L’estudi indica que l’escenari més probable és el 

d’una recuperació econòmica progressiva en un context d’evolució 

tecnològica no disruptiva. Per afrontar aquest escenari es proposa una 

estratègia sectorial orientada a retenir i fer créixer la industria de l’automòbil a la RMB. 
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http://cataleg.uab.cat/record=b1943641~S1*cat

