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Regionals i Metropolitans de Barcelona 

  

 Análisis cualitativo comparado (QCA) / Iván Medina ... 

[et al.] (2017). Topogràfic: 303.442 Med  
 

Aquest Quadern Metodològic busca introduir als lectors en un dels 

conjunts de tècniques de major desenvolupament en les últimes 

dècades en ciències socials: l'anàlisi configuracional amb Qualitative 

Comparative Analysis (QCA). L'objectiu del llibre és presentar els 

elements essencials d'aquest conjunt de tècniques i, sobretot, oferir 

una explicació didàctica però rigorosa que permeti a usuaris no iniciats 

realitzar amb èxit anàlisi QCA solvents. Per a això, l'obra explica tant 

els pressupostos bàsics de les tècniques com l'ús del programari més usat, pas a pas i 

amb exemples concrets, per a cadascuna de les tres variants de la tècnica: crisp-set, 

multi-value i fuzzy-set.  

 

 

  

 Apunts per a una proposta realista i constructivista 

en comunicació de riscos / Pablo Santcovsky i Reschini 

(2017). Topogràfic: 316 San  
 

Aquest llibre és una revisió teòrica preliminar de dos temes rellevants 

per a la investigació en comunicació de riscos: per una banda, el debat 

onto-epistemològic entre realisme i constructivisme; i per l’altre, la 

diferenciació de la comunicació de riscos en tres modalitats: 

comunicació de riscos informativa (CRI), comunicació de riscos 

persuasiva (CRP) i comunicació de riscos deliberativa (CRD). Es fa un 

repàs dels continguts d’aquests dos temes, tot establint connexions entre ells que 

permetin generar un marc teòric per a la recerca posterior. Es tracta d’una anàlisi i 

sistematització del coneixement en matèria de comunicació de riscos que, a més, 

proposa la necessitat d’aplicació d’aquests coneixements amb una orientació 

determinada. 
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 Situació laboral de la població estrangera a 

Catalunya : informe 2016 / Daniel Garrell Ballester 

(2016). Topogràfic: 325.14:331.5(467.1)”2016”  
 

Nova entrega de l’informe estadístic sobre la presència d’estrangers a 

Catalunya i la seva situació en el mercat de treball, aquesta vegada 

amb dades de l’any 2015. Les dades ofertes provenen del Padró 

d’Habitants, de l’Enquesta de Població Activa de l’Instituto Nacional de 

Estadística i del registre d’afiliats a la Seguretat Social. Realitzat pel 

Centre d’estudis i recerca sindicals de Comissions Obreres de 

Catalunya. 

 

 

  

 The great leveler : violence and the history of 
inequality from the Stone Age to the twenty-first 

century / Walter Scheidel (2017). Topogràfic: 330.564(09) Sch  
 

Aquest llibre representa una contribució essencial al debat sobre la 

desigualtat, que proporciona noves idees sobre per què és tan 

persistent i per què és poc probable que disminueixi aviat. Seguint la 

història global de la desigualtat des de l'Edat de Pedra fins a 

l'actualitat, Walter Scheidel mostra que la desigualtat és amant de la 

bassa d’oli: disminueix quan la carnisseria i el desastre esclaten i augmenta quan la 

pau i l'estabilitat tornen. The Great Leveler és el primer llibre que recull el paper crucial 

dels xocs violents en la reducció de la desigualtat en qualsevol moment de la història 

humana a tot el món.  

 

 Ressenyes: 

 

Michael Mann a Millennium: Journal of International Studies 46 (1)  

Laura Betzig a Human Nature 28 (3)  

Anthony Comegna a CATO Journal 37 (3)  

Sarah Wilson a Business History Review 91 (3) 

Mark Koyama a Public Choice 172 (3-4)  

Hristiyan Atanasov a Economic Alternatives 2017 (3)  

Alberto Mingardi a Economic Affairs 37 (2)  

Paul Mason a The Guardian 29/03/2017 

Avner Offer a The Times Literary Supplement 22/09/2017 

Aaron Reeves a Nature 543 

Timur Kuran a Foreign Affairs 96 (5) 

Llista de ressenyes a la Universitat de Stanford 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1985125?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2005946?lang=cat
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0305829817721097
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12110-017-9293-z.pdf
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2017/9/cato-journal-v37n3-15-updated.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9F04C0402D18B9D0676017D4BA59CCDA/S0007680517001076a.pdf/great_leveler_violence_and_the_history_of_inequality_from_the_stone_age_to_the_twentyfirst_century.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11127-017-0456-6.pdf
http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/11_Alternativi_english_broi_3_2017_rev.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecaf.12242/epdf
https://www.theguardian.com/books/2017/mar/29/the-great-leveller-walter-scheidel-review-paul-mason
https://www.nature.com/nature/journal/v543/n7645/pdf/543312a.pdf
http://web.stanford.edu/~scheidel/Leveler.pdf
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 L'Ocupació i el sector turístic a Barcelona / José A. 

Fernández (dir.) (2017). Topogràfic: 331:338.48(467.111)  
 

Informe del CESB que tracta de fixar les coordenades ocupacionals 

relacionades amb aquest fenomen que en les darreres dècades ha 

experimentat un continu creixement a Barcelona fins a situar-la com a 

uns dels referents globals. L’informe, després d’analitzar detalladament 

les dades estadístiques disponibles, proposa una sèrie de mesures per 

pal·liar les mancances que es detecten en les condicions laborals 

relacionades amb aquesta activitat econòmica. 

 

 

  

 Jovent i treball a Barcelona 2016 / José A. Fernández 

(dir.) (2017). Topogràfic: 331-053.7(467.111)"2016"  
 

Aquest informe mostra les principals característiques de les persones 

joves en el món laboral de la ciutat de Barcelona, la situació de les 

quals està marcada principalment per uns llocs de treball en molts 

casos inestables, amb contractes majoritàriament temporals i salaris 

inferiors a la mitjana. Són uns trets que no es donen únicament a la 

ciutat, sinó que tenen un perfil comú amb la situació del jovent a 

escala internacional, tal com indiquen diferents informes d’organismes 

com l’Organització Internacional del Treball (OIT) o l’Organització per a la Cooperació i 

el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 

 

 

  

 El Giro a la izquierda en los gobiernos locales de 
América Latina / Dernando Carrión (coord.) (2015). 
Topogràfic: 352(8) Gir 
 

Aquest llibre tracta d’omplir el buit (en comparació amb els esforços 

realitzats per investigar els processos nacionals) en l’estudi a nivell 

local dels processos consegüents a la implantació de l’anomenada 

“nova esquerra llatinoamericana”. Així, aquesta publicació coral intenta 

respondre a les preguntes: quines característiques ha els processos locals amb agendes 

progressistes? quins èxits i desafiaments s'han trobat en aquest temps? com 

contribueixen els processos locals per fomentar una agenda nacional amb els valors de 

l'esquerra i viceversa?. 

 

 

  

 Dones i treball 2016 / José A. Fernández (dir.) (2017). 
Topogràfic: 396:331(467.111)”2016”  
 

Informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona que mostra les 

principals característiques de les dones en el mercat laboral de la ciutat 

de Barcelona per a l’any 2015, i on es constata que persisteixen les 

importants diferències respecte els homes, especialment pel que fa 

taxes d’atur, d’activitat, d’ocupació i de salaris. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2006869?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2006867?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2007517?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2006868?lang=cat
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 L'agricultura social a Catalunya : desenvolupament 

local i ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió 
social / Carles Guirado, Natàlia Valldeperas, Antoni F. Tulla 

(2017). Topogràfic: 631:364.42(467.1) Gui  
 

Aquest llibre pretén ser una aproximació a la situació actual de 

l’Agricultura Social a Catalunya, mesurant el seu abast i analitzant-ne 

les principals característiques a través de la informació proporcionada 

pels agents clau del sector. Concretament, s’hi identifiquen i tipifiquen 

els àmbits on es desenvolupa l’AS a Catalunya; es determinen els 

potencials per a cadascun dels àmbits; es caracteritzen els beneficis que l’AS pot 

aportar a la societat catalana; i, a partir de la recerca realitzada, es defineix una 

estratègia a fi d’impulsar l’AS en tots els àmbits on s’ha detectat un elevat potencial 

d’actuació. 

 

 

  

 La Ciudad posible : guía para la actuación urbana / 
Marcelo Corti (2015). Topogràfic: 711 Cor  
 

Aquest llibre recopila, descriu i sintetitza diversos coneixements i 

recursos necessaris per a l'abordatge i l'actuació a la ciutat, 

considerada com un fenomen físic que hostatja i expressa fenòmens 

socials, culturals, econòmics i polítics. És un tractat analític i 

propositiu, que conceptualitza teòricament les múltiples dimensions de 

l'urbanisme i exposa situacions i propostes, tot sintetitzant-les, de 

moltes ciutats del món desenvolupat o en procés de desenvolupament, especialment 

Amèrica i d’Europa. 

 

 Ressenyes: 

 

Gisela Signorelli a Revista SAAP 10 (1)  

Daniel Kozak a Revista Summa+ 158  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2008956?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2007518?lang=cat
http://www.redalyc.org/pdf/3871/387148418008.pdf
http://www.ceur-conicet.gov.ar/archivos/publicaciones/DKozak2016_Resena_de_La_Ciudad_Posible_de_Marcelo_C.pdf
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 Passatges metropolitans : una mirada als projectes 

metropolitans des de la petita escala / Institut pour la 

ville en mouvement (IVM); Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB); Consorci del Besòs (dir.) (2015). Topogràfic: 

711.4(467.11AMB) Pas 
 

En aquest llibre, fruit de la col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB) i l'Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), es 

recullen algunes reflexions sobre els passatges metropolitans i els 

resultats de dos concursos desenvolupats al llarg d'un any: Passatges 

Metropolitans (AMB) i Passatge Besòs (Consorci Besòs). Per al concurs d’idees 

organitzat per l’AMB s’han identificat sis emplaçament per desenvolupar-hi propostes 

de passatges metropolitans (amb la col·laboració de vuit municipis: Badalona, 

Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, 

Sant Vicenç dels Horts i l’Hospitalet de Llobregat); i en el concurs organitzat pel 

Consorci Besòs hi ha participat cinc equips que han proposat solucions per a un 

“passatge de la ciutat al mar” al municipi de Sant Adrià del Besòs. 

 

 

  

 The New urban crisis : how our cities are increasing 

inequality, deepening segregation, and failing the 
middle class-and what we can do about it / Richard 

Florida (2017). Topogràfic: 711.5 Flo  
 

En aquest llibre, Richard Florida, un dels primers estudiosos en 

anticipar el moviment de tornada a la ciutat en el seu revolucionari The 

Rise of the Creative Class, demostra com les mateixes forces que 

impulsen el creixement de les ciutats més importants del món generen 

els seus principals desafiaments: gentrificació, segregació i desigualtat. Els barris de 

classes mitjanes estan desapareixent i les ciutats i suburbis estan sent substituïts per 

una metròpolis de mosaic, on petites àrees de privilegi estan envoltades d'enormes 

franges de pobresa i desavantatge. 

 

 Ressenyes: 

 

Nicole Gelinas a New York Times Book Review 122 (27)  

James S. Russell a Architectural Record 205 (6)  

 

 

  

 Característiques dels barris de Barcelona / José A. 

Fernández (dir.) (2017). Topogràfic: 711.5(467.111) Car  
 

Informe del CESB que presenta i analitza un recull de dades 

estadístiques (demogràfiques, educatives, laborals, d’habitatge, de 

nivells de renda, sanitàries, ambientals, etc.) de Barcelona provinents 

de diverses fonts, desagregades a nivell de barri. També es classifica 

cada barri segons l’Índex Sintètic de Desigualtat Social que té en 

compte les dades presentades anteriorment. L’informe es clou amb una 

sèrie de recomanacions de mesures que es podrien aplicar per afavorir 

la disminució de les desigualtats observades entre barris. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2006873?lang=cat
https://discovery.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2002434;jsessionid=7462F7B2C5357835C9AFCA296C80495D?lang=cat
https://www.nytimes.com/2017/06/26/books/review/the-new-urban-crisis-richard-florida.html
https://www.architecturalrecord.com/articles/12752-the-new-urban-crisis-how-our-cities-are-increasing-inequality-deepening-segregation-and-failing-the-middle-classand-what-we-can-do-about-it?v=preview
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2006871?lang=cat
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 Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris 

i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona / 
Oriol Nel·lo (ed.) (2017). Topogràfic: 711.5(467.111) Tra  
 

Aquesta publicació recull els quinze criteris elaborats pel Consell 

Assessor del Pla de Barris de Barcelona en relació amb el disseny 

i l’aplicació del Pla durant municipal 2015-2018. Cada un dels 

quinze criteris ha estat redactat pel membre del Consell Assessor 

expert en la qüestió tractada, tot i que el contingut dels criteris i 

la seva orientació general han estat debatuts i assumits pel 

Consell Assessor en el seu conjunt.  

 

 

  

 Procesos de gentrificación en cascos antiguos : el 
Albaicín de Granada / Ricardo Duque Calvache (2016). 
Topogràfic: 711.5(468.15) Duq  
 

Aquest llibre, resum de la tesi doctoral del seu autor, reflecteix la 

història de molts barris en ciutats de tot el món. La gentrificació ha 

arribat per quedar-se i genera un interès creixent en els mitjans de 

comunicació i també a l'acadèmia. Les formes concretes difereixen, 

però els patrons es repeteixen. La gentrificació de l'Albaicín és 

peculiar, com a resultat d'un conjunt de circumstàncies clau: seu 

traçat, la seva situació, la influència de l'Alhambra. El resultat és un conjunt tan 

contradictori com el temps que vivim i que és analitzat per l’autor a partir del les 

experiències dels veïns. 

 

 

  

 Reconstructing Karl Polanyi : excavation and critique 

/ Gareth Dale (2016). Topogràfic: Polanyi/S01  
 

A l’explorar les paradoxes de la perspectiva intel·lectual i política de 

Karl Polanyi, com ara "modernista romàntic", "socialista liberal" i 

"patriota cosmopolita", Dale excava i reconstrueix les opinions de 

Polanyi sobre una sèrie de temes que s'han negligit en la literatura 

crítica, incloent la política econòmica keynesiana, l'evolució i la 

dinàmica de la Rússia de Stalin, la integració regional i el macartisme. 

Reinterpreta la filosofia de la història de Polanyi, la seva teoria de la 

democràcia i la seva historiografia econòmica de la Grècia antiga i Mesopotàmia i guia 

els lectors a través del diàleg crític de Polanyi amb el marxisme. 
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2005949?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2005945?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2006089?lang=cat

