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Darrers documents que s'han rebut al Centre de Documentació de l'Institut d'Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona 

  

 Demografía y posverdad : estereotipos, distorsiones 

y falsedades sobre la evolución de la población / 
Andreu Domingo (ed.) (2018). Topogràfic: 314-021.191 
 

En aquest volum es podran trobar diferents mostres de la utilització 

distorsionada de la demografia, referits unes vegades a l’evolució 

mundial, altres, específicament a l’espanyola. Aquests exemples es 

presenten en deu capítols, elaborats cada un d’ells per demògrafs de 

reconegut prestigi, en què el lector reconeixerà els tòpics i prejudicis 

més freqüents sobre la població: el creixement, la demografia 

històrica, la fecunditat, la unió i ruptura de les parelles, l’envelliment demogràfic, les 

generacions i el sistema de pensions, les migracions internacionals i la diversitat, els 

refugiats i la crisi migratòria a Europa, i les projeccions de població. 

 

 

  

 A place to call home : immigrant exclusion and urban 

belonging in New York, Paris, and Barcelona / Ernesto 

Castañeda (2018). Topogràfic: 324.14:316.334.54 
 

Aquest llibre ofereix un retrat comparatiu de les expectatives i les 

experiències de les persones immigrades. Amb catorze anys 

d'observació etnogràfica i centenars d'entrevistes amb persones 

immigrades documentades i no documentades i els seus fills, 

Castañeda es proposa determinar com diferents llocs poden ajudar o 

interrompre el procés d'integració. Centrant-se en les ciutats de Nova 

York, París i Barcelona, compara les experiències de les persones immigrades llatines i 

nord-africanes, i troba que els coneixements subjectius, els contextos locals, la història 

nacional i regional i les institucions religioses són factors que impacten profundament el 

viatge personal a la pertinença.  

 

 

Núm. 29 
desembre 2018 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035329?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034588?lang=cat
http://www.netvibes.com/centre-de-documentacio#PRESENTACIO
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 Llibre blanc del futur del(s) treball(s) : reflexions per 

a una nova política econòmica local / Sara Berbel, Paco 

Ramos, Pep Marquès (coords.)(2018). Topogràfic: 331.5:352 Lli 
 

Es tracta d'un nou Llibre Blanc que pretén convertir-se en una Guia per 

a totes les persones que es dediquen al món del treball, sigui des de la 

vessant investigadora, sigui des de la gestió de polítiques actives 

d'ocupació. El llibre ha estat realitzat conjuntament amb Alternativas 

Económicas i ha comptat amb la col·laboració de 28 persones expertes 

que, a través d'un seguit d'entrevistes, han ajudat a explorar un dels 

pilars bàsics de la nostra estructura social i econòmica: el treball. S’hi poden trobar 

reflexions i experiències però també nous perfils professionals i propostes concretes 

d'actuació per al futur laboral. 

 

 

  

 The rise and fall of urban economies : lessons from 

San Francisco and Los Angeles / Michael Storper, 

Thomas Kemeny, Naji Philip Makarem and Taner Osman (2016). 
Topogràfic: 332.1(73) Sto 
 

Aquest llibre qüestiona moltes de les nocions convencionals sobre el 

desenvolupament econòmic i aporta una nova llum sobre el seu 

funcionament. Els autors sostenen que és essencial comprendre les 

interaccions de tres components principals: l'especialització econòmica, 

la formació del capital humà i els factors institucionals per determinar 

quina eficàcia tindrà l'economia regional per afrontar noves oportunitats i reptes. 

Basant-se en l'economia, la sociologia, la ciència política i la geografia, argumenten que 

el desenvolupament econòmic de les regions metropolitanes depèn de capacitats per al 

canvi organitzatiu en empreses i xarxes de persones que fins ara s’havien tingut poc en 

compte. Estudiant San Francisco i Los Angeles molt profundament, aquest llibre extreu 

lliçons per al camp dels estudis de desenvolupament econòmic i de les regions urbanes 

de tot el món. 

 

 Ressenyes: 

 

Jürgen Essletzbichler a International Journal of Urban and Regional Research 40 (5) 

Jennifer Clark a Economic Geography 93 (1) 

Michael Teitz a Urban Studies 54 (12) 

Gordon Mulligan a Economic Development Quarterly 30 (3) 

Varis Autors a AAG Review of Books 5 (2) 

François Cusin a Revue Française de Sociologie 57 (4) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035490?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034608?lang=cat
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2427.12408
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0042098017722891
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0891242416654593
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2325548X.2017.1292591
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 Economies transformadores de Barcelona / Ruben 

Suriñach Padilla (2017). Topogràfic: 334.012.44(467.111) Sur 
 

Aquest llibre planteja superar la dicotomia entre l’economia de mercat i 

l’economia centralitzada, i imaginar i construir noves formes de 

satisfacció de necessitats i d’articulació de la vida econòmica, situant 

en primer pla les propostes d’economia transformadora impulsades des 

de diferents moviments i fenòmens: economia social i solidària, 

economia col·laborativa procomú, economies feministes, economies 

comunitàries i basades en els comuns, entre d’altres. Amb aquest 

motiu, identifica les propostes de canvi socioeconòmic més rellevants que coexisteixen 

a Barcelona, descriu les seves relacions, analitza el seu impacte sobre el marc 

econòmic dominant i, finalment, aporta idees perquè les economies transformadores 

aconsegueixin més incidència amb una base sòlida i guanyin protagonisme en el mosaic 

econòmic. 

 

  

 Reglament tipus de participació ciutadana / Marc 

Alegre [i quinze més] (2017). Topogràfic: 35.072.7 Ale 
 

Per potenciar la participació ciutadana com a estratègia transversal de 

les polítiques locals, s'ha aprovat aquest model de reglament on es 

recullen les propostes del grup de treball impulsat per la Diputació de 

Barcelona, format per tècnics locals i experts del món acadèmic, per 

repensar els mecanismes i els espais de participació que impulsen les 

institucions públiques, i fer propostes d'actuació que s'adaptin al nou 

context en el qual s'emmarca la participació de la ciutadania en el món 

local. 

 

 

  

 Eines de participació ciutadana : metodologies i 

tècniques per a l'acompanyament de processos 

participatius / Carola Castellà, Maria Garcia, Joan Frígols i 

Elisa Stinus (2018). Topogràfic: 35.072.7 Ein 
 

Aquesta publicació té com a objectiu oferir recursos adreçats als ens 

locals que estiguin interessat a promoure la participació ciutadana. Es 

tracta d'un recull de 30 tècniques i metodologies de participació 

ciutadana per acompanyar els processos que s'impulsen des del món 

local. Les tècniques i metodologies estan estructurades en tres 

moments clau del cicle de participació: mapatge i diagnòstic col·laboratiu, deliberació i 

votació per a la presa de decisions i codisseny i implementació de polítiques.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2036546?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035007?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035042?lang=cat
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 Diseño de políticas sociales : fundamentos, 

estructuras y propuestas / Fernando Fantova (2014). 
Topogràfic: 351.83/.84 
 

Aquesta obra recull un conjunt d'anàlisis i reflexions sobre les 

polítiques socials. El seu autor posseeix una dilatada trajectòria en 

l'àmbit dels programes de benestar social, com a analista i estudiós de 

la teoria de la provisió social. El llibre assumeix una aproximació als 

temes tractats que l'autor anomena “universal, integral i comunitària”, 

amb la intenció d'unir els interessos del món acadèmic dedicat a 

l'estudi de les polítiques socials, amb el món polític i tècnic en el qual es desenvolupen 

els agents que protagonitzen l'adopció i aplicació de les decisions en matèria de política 

social.  

 

 Ressenyes: 

 

María Asunción Martínez Román a Alternativas: Cuadernos de trabajo social 21 

Natividad de la Red Vega a Servicios Sociales y Política Social 106 

 

 

  

 Nous reptes, reflexions i propostes per a un 

desenvolupament local sostenible : elements 
d'innovació i estratègia / Maria Antònia Casellas 

Puigdemasa (2018). Topogràfic: 352:332.1 Cas 
 

En aquest document s'explica, en primer lloc, la influència de les 

escales superiors en el desenvolupament dels territoris; en segon lloc, 

s'analitzen la desigualtat, la robotització i el canvi climàtic com a reptes 

del model de creixement econòmic actual, i en tercer lloc, amb la 

voluntat de crear debat, es proposen reflexions i propostes d'actuació.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034596?lang=cat
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/44787/6/Alternativas_21_12.pdf
file:///C:/Users/2012096/Downloads/2.-Diseno-de-politicas-sociales.-Fundamentos-estructura-y-propuestas.pdf
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034995?lang=cat
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 Governing the fragmented metropolis : planning for 

regional sustainability / Christina Rosan (2016). Topogràfic: 

352(73) Ros 
 

L’autora argumenta que hem de tenir una comprensió més matisada 

tant del desenvolupament metropolità com de la planificació local de 

l'ús del sòl. Per redactar el present volum ha entrevistat a més de 

noranta responsables polítics locals i regionals a Portland, Denver i 

Boston, i ha comparat la col·laboració i l'autoritat en els seus diferents 

processos de planificació metropolitana. En un extrem de l'espectre es 

troba l'aproximació de Portland, que aprofita la seva autoritat i planifica l’ús local del 

sòl; a l'altre extrem està Boston, que ofereix capacitació i incentius financers amb 

l'esperança d'obtenir una cooperació voluntària. Rosan sosté que la majoria de les 

regions es troben en un lloc intermedi i només comprenent el sistema híbrid actual de 

planificació d'usos locals i governança metropolitana podrem pensar críticament sobre 

quins mecanismes i eines polítiques són necessàries per donar suport al 

desenvolupament de mesures ambientals, econòmiques i regions metropolitanes 

socialment sostenibles. 

 

 Ressenyes: 

 

John Abbott a Urban Policy and Research 36 (2) 

Moyron Levine a Journal of Urban Affairs 40 (6) 

Bryan Grady a Journal of Planning Literature 33 (1) 

Michael Teitz a Journal of the American Planning Association 83 (3) 

 

 

  

 Adjudicació i funcionament intern de l'allotjament 

d'urgència i inclusió social : document d'anàlisi i 
bases / Judith Cobacho Haya (2018). Topogràfic: 

364.42:728(467.11)  
 

Aquest document presenta una proposta de reglamentació per als ens 

locals que prestin el servei d’allotjament d’urgència o es plantegin fer-

ho. La proposta es basa en un model flexible i adaptable que permeti 

desenvolupar l'adjudicació i la gestió del servei. El procés de treball 

s'ha centrat en la definició d'uns criteris homogenis tot respectant el 

principi d'autonomia local. Ha estat el resultat de la suma del treball de diferents 

professionals de les gerències de Serveis de Benestar Social i de Serveis d'Habitatge, 

Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, dels responsables i tècnics dels 

serveis d'habitatge i dels serveis socials d'un grup de municipis i de professionals 

provinents del tercer sector, en aquest cas a través de l'associació Vincle. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034590?lang=cat
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08111146.2018.1470955
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0885412217715554
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035058?lang=cat
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 Guia metodològica per a l'avaluació de les xarxes 

impulsades per serveis socials / Ramón Crespo i Forte, 

Àngels Cardona i Cardona, i Núria Codern i Bové (2018). 
Topogràfic: 364.42(467.11) Gui 
 

Aquesta guia desenvolupa un model que pretén establir unes bases 

conceptuals, metodològiques i tècniques per conèixer l'impacte, 

l'esforç, les aliances i les transformacions generats amb el treball en 

xarxa i saber quines línies de millora es poden establir per a una acció 

socioeducativa més rellevant en el territori. L'objectiu és que els equips 

de treball que així ho desitgin puguin planificar i implementar l'avaluació del seu treball 

en xarxa de la manera més completa i realista possible, i afrontar les qüestions més 

pràctiques que apareixen en qualsevol avaluació: quins indicadors donaran informació 

rellevant? quins instruments es poden fer servir per nodrir aquests indicadors? 

 

 

  

 Situació dels serveis socials bàsics des de la 

perspectiva del treball social : dictamen de revisió / 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (2018). Topogràfic: 

364.42(467.11) Sit 
 

Document elaborat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya a 

petició de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, 

que parteix de les experiències i vivències dels treballadors i 

treballadores socials per fer una diagnosi sobre la situació actual dels 

serveis socials bàsics a la demarcació de Barcelona i identificar 

estratègies i accions de millora per fomentar l'acompanyament, la capacitació i 

l'apoderament de les persones. Amb aquesta finalitat, s'analitza l'encàrrec explícit i 

implícit als serveis socials bàsics, l'oferta de prestacions i la desigualtat territorial, les 

expectatives de la ciutadania, els professionals i les condicions de treball, el model 

d'intervenció social i els encàrrecs desatesos, i s'articulen un conjunt de propostes en 

cada un d'aquests àmbits. 

 

 

  

 Situació dels serveis socials bàsics des de la 
perspectiva de l’educació social : dictamen de revisió 

/ Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

(2018). Topogràfic: 364.42(467.11) Sit 

 

L'objectiu d’aquest document és repensar el paper de l'educació social 

en el marc dels serveis socials bàsics, així com les accions necessàries 

per potenciar els processos socioeducatius des d'una visió preventiva, 

comunitària i de xarxa. Amb aquesta finalitat es revisa l'encàrrec 

institucional, els perfils professionals, les eines metodològiques, la 

cartera de serveis, les especificitats de l'atenció socioeducativa, l'abordatge preventiu, 

el treball en xarxa, l'avaluació, el treball social comunitari i les dinàmiques innovadores.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035027?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035036?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035057?lang=cat
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 Gendering citizenship in Western Europe : new 

challenges for citizenship research in a cross-
national context / Ruth Lister [i deu més] (2007). Topogràfic: 

396:32(4) Lis  
 

Es tracta d'un estudi col·lectiu, multidisciplinari i transnacional que 

combina material conceptual, teòric, empíric i polític innovador per 

explorar un concepte clau en els debats polítics i acadèmics europeus 

contemporanis. La primera part del llibre aclareix les diferents maneres 

en què el concepte de ciutadania s'ha desenvolupat històricament i 

s'entén avui en una sèrie d'estats assistencials d'Europa occidental. A la llum d’aquest 

marc conceptual, es presenten tres estudis: la migració i el multiculturalisme; la cura 

dels nens petits; i la cura dels fills a casa i les dinàmiques transnacionals. Es tracta d’un 

enfocament poc habitual, ja que relaciona els temes de migració i cura dels fills i 

estudia aquests temes en un marc de ciutadania de gènere; també demostra el valor 

d'una conceptualització multinivell de la ciutadania que s'estén des de l'àmbit domèstic 

a nivell nacional i europeu. 

 

 Ressenyes: 

 

Clara Greed a Urban Studies 45 (3) 

 

 

  

 La calidad del aire en las ciudades : un reto mundial / Xavier 

Querol (coord.)(2018). Topogràfic: 504:711.4 Cal 
 

Aquest llibre analitza la problemàtica actual de la qualitat de l’aire a les 

ciutats, un problema tan important com el canvi climàtic i amb efectes 

adversos per a la salut de les persones més immediats. La primera part 

descriu el problema i les principals fonts de contaminació que cal 

tractar. La segona part presenta les experiències de diverses ciutats 

del món, com ara Madrid, Barcelona, Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, 

Bogotà i la regió de la Llombardia a Itàlia. En l’elaboració d’aquest 

llibre hi han participat divuit experts destacats en qüestions ambientals. 

 

 

  

 Guia per a la redacció de plans directors del verd 
urbà / Iñigo Rebollo San Miguel (2018). Topogràfic: 504:711.4 Gui 
 

El pla director del verd urbà (PDVU) és una eina per a la planificació i la 

gestió del verd urbà. Primer, realitza una diagnosi completa de l'estat 

actual incloent-hi un inventari detallat dels elements del verd i de 

l'organització del servei, i segon, a partir resultats de la diagnosi, fa 

propostes de millora. Un cop redactat, el pla esdevé una peça clau, ja 

que, entre altres temes, ajuda a definir el model de verd urbà del 

municipi, a organitzar millor el servei o a definir criteris per als 

diferents elements que es gestionen. Aquesta guia recull l'experiència del Servei 

d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona en la redacció de PDVU per a 

diversos municipis i aporta explicacions detallades per entendre el procés de treball, els 

conceptes i els continguts. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034594?lang=cat
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00420980080450031105
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035332?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034983?lang=cat
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 Mobilitat i qualitat de l'aire: estratègies i mesures 

per avançar cap a una mobilitat lliure d'emissions / 
Antoni París (coord.) (2018). Topogràfic: 656:504 Mob 
 

Aquesta publicació comprèn diversos articles inscrits en l'àmbit de la 

vinculació entre la mobilitat i la qualitat de l'aire. El volum aborda un 

tema que ha despertat un particular interès tant per la seva incidència 

en la dinàmica municipal i en la ciutadania, com per la signatura, el 

mes de març de 2017, del Primer acord institucional per a la millora de 

la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona. Hi ha aportacions 

d'alguns dels actors relacionats més directament a les àrees polítiques i de gestió de 

l'àmbit, alhora que aporta també les mirades tècniques dels principals experts vinculats 

a una problemàtica que cada cop afecta de manera més transversal la gestió municipal. 

 

 

  

 The Unequal city : urban resurgence, displacement 

and the making of inequality in global cities / John 

Rennie Short (2018). Topogràfic: 711.5 Sho 
 

Aquest llibre explica la història del canvi urbà i vol ser una guia integral 

de l’urbà. S'examinen diverses tendències, que inclouen el paper del 

capital líquid; el ressorgiment de la població; la construcció de 

megaprojectes i l'allotjament de megaevents globals; el paper dels 

nous rics; i l'aparició d'una nova classe mitjana. També s’hi exploren 

les raons del desplaçament dels pobres a les primeres, segones, i 

terceres corones. Tot basant-se en estudis de casos de tot el món, s’examinen 

projectes urbans que impliquen la reutilització d'espais industrials, l'ecologia de les 

ciutats i la securitització dels espais públics.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034974?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034600?lang=cat
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 Building and dwelling : ethics for the city / Richard 

Sennet (2018). Topogràfic: 711.5 Sho 
 

En aquest ampli estudi, Richard Sennett explica la relació sovint 

angoixada entre com es construeixen les ciutats i com viu la gent, des 

de l'antiga Atenes fins a la Xangai del segle XXI. L’autor mostra com 

París, Barcelona i Nova York assumien les seves formes modernes; 

repensa les aportacions de Jane Jacobs, Lewis Mumford i altres; i ens 

porta a un recorregut per llocs emblemàtics contemporanis, des de la 

part posterior de Medellín, Colòmbia, fins a la seu de Google a 

Manhattan. Amb tots aquests exemples mostra com la "ciutat tancada" —segregada, 

regimentada i controlada— s'ha estès des del nord global fins a les aglomeracions 

urbanes explosives del sud global. Com a alternativa, aposta per la "ciutat oberta", on 

els ciutadans activament mostrin les seves diferències i els planificadors experimentin 

amb formes urbanes que facilitin la lluita dels residents. 

 

 Ressenyes: 

 

Jonathan Meades a The Guardian 24/02/2018 

John Tomaney a London School Of Economics Review of Books 18/04/2018 

Josh Stephens a Los Angels Review of Books 15/06/2018 

Edwin Heathcote a Financial Times 23/02/2018 

Shlomo Angel a The Wall Street Journal 6/07/2018 

 

 

  

 Cycle of segregation : social processes and 
residential stratification / Maria Krysan and Kyle Crowder 

(2017). Topogràfic: 711.5:316.342 Kry 
 

En aquesta obra els sociòlegs Maria Krysan i Kyle Crowder examinen 

com els processos socials quotidians formen l'estratificació residencial 

als Estats Units. A través d'anàlisis d'enquestes a nivell nacional i 

entrevistes en profunditat amb residents de Chicago, els autors troben 

que l'estratificació residencial es reforça a través dels biaixos i els 

punts cecs que mostren les persones en les seves cerques d'habitatge. 

La gent confia molt en la informació d'amics, familiars i companys de feina a l'hora de 

triar on viure. Com que aquestes xarxes socials tendeixen a ser racialment 

homogènies, és probable que la gent rebi informació principalment dels membres del 

seu propi grup racial i es traslladin a barris que també són dominats pel seu grup. Com 

a resultat, la segregació ha disminuït molt més lentament del que molts científics 

socials havien esperat. 

 

 Ressenyes: 

 

Ren Farley a Population & Development Review 44 (3) 

Grigoris Argeros a Sociology of Race and Ethnicity 4 (3) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034604?lang=cat
https://www.theguardian.com/books/2018/feb/24/building-and-dwelling-richard-sennett-review
http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2018/04/18/book-review-building-and-dwelling-ethics-for-the-city-by-richard-sennett/
https://lareviewofbooks.org/article/balancing-act-richard-sennetts-building-and-dwelling/
https://www.wsj.com/articles/building-and-dwelling-review-a-manifesto-for-the-open-city-1530909806
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035331?lang=cat
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/padr.12190
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2332649218774565


 10 

  

 El Barri de La Perona: Barcelona 1980-1990 / Esteve 

Lucerón (fotografia); Àngel Marzo (relat) (2017). Topogràfic: 

711.5(467.111La Perona)  
 

Les imatges de l’Esteve Lucerón i el text de l’Àngel Marzo representen 

un llegat etnogràfic de la quotidianitat de la Perona dels gitanos, i són 

testimoni d’una de les èpoques més convulses de la història recent de 

Barcelona: el desenvolupament urbanístic i, com a contrapartida, el 

fenomen de l’infrahabitatge. El reconeixement de barris com la Perona 

suposa un pas per a la recuperació de la memòria històrica dels grans 

nuclis de barraques de Barcelona. Les fotografies, acompanyades d’un text vivencial i 

emotiu, narren un relat de conflicte i exclusió, com a reflex d’allò que succeeix a la 

ciutat, i capten l’emoció, la festivitat i l’esperança davant l’adversitat de les famílies als 

carrers del barri de la Perona. 

 

 

  

 Trinitat Vella 1900-1992 : transformaciones de un 

barrio = transformacions d'un barri / Anna Sánchez, 

Amador Expósito (2017). Topogràfic: 711.5(467.111Trinitat Vella)  
 

El llibre que han escrit Anna Sánchez i Amador Expósito és el fruit 

d’una recerca d’anys de l’Associació per la Recerca i la Divulgació de la 

Memòria Històrica de Trinitat Vella. Des de la proximitat, entrevistant 

els veïns i furgant en els àlbums fotogràfics de les famílies del barri, els 

autors han confegit una verdadera crònica humana del que ha estat la 

Trinitat Vella des dels seus inicis el 1910 fins a l'actualitat. Un llibre 

que recull les vides de tots aquells que amb la seva labor diària han vist com creixia i 

es transformava un dels barris menys coneguts de la ciutat. 

 

 

  

 Els equipaments juvenils : reflexions, certeses i 
reptes / Pep Montes i Sala (coord.) (2017). Topogràfic: 725-053.7 

Equ 
 

Aquest document pretén reflexionar sobre una sèrie d’aspectes al 

voltant dels equipaments juvenils i, alhora, plantejar una sèrie 

d’interrogants adreçats a les persones responsables. Així, qüestions 

com la participació dels joves en la gestió de l’equipament, els 

recursos necessaris que cal destinar-hi, els criteris a tenir en compte 

en l’elaboració d’un pla d’usos, o qui model d’equipament juvenil 

volem, són algunes de les que s’aborden en la publicació. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2036527?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2036525?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035011?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035011?lang=cat
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 En defensa de la vivienda / David Madden i Peter Marcuse 

(2018). Topogràfic: 728 Mad 
 

Al cap de dos anys de la seva publicació en anglès, apareix la versió 

en castellà d’aquest llibre, en què Maddsen i Marcuse tracten les 

causes i les conseqüències del problema de l'habitatge i hi plantegen la 

necessitat d'alternatives progressistes. La crisi de l'habitatge no pot 

ser resolta per petits canvis en la política d’habitatge, argumenten. 

Més aviat, la crisi de l'habitatge té profundes arrels polítiques i 

econòmiques i, per tant, requereix una resposta radical. 

 

 Ressenyes: 

 

Filip Stabrowski a British Journal of Sociology 69 (1) 

Avva Ezgi Dogru a International Journal of Urban & Regional Research 42 (3) 

 

 

  

 Model funcional i de gestió de les oficines locals 
d'habitatge / Mònica Mateos [i set més] (2018). Topogràfic: 

728:352(467.11) Mod 
 

L'objectiu d'aquest treball és doble: d'una banda, ser una guia que 

reculli els serveis d'habitatge que ofereixen els ens locals que han 

signat convenis amb la Generalitat de Catalunya; i de l'altra, esdevenir 

una eina que orienti els ens locals que es plantegin la implantació d'un 

servei d'habitatge, la renovació de la seva gestió o una redefinició dels 

serveis que ja estan prestant. La publicació s’articula en dues parts. La 

primera està centrada en la descripció dels serveis locals d’habitatge; i la segona, es 

dirigeix a la implementació, consolidació i revisió de les oficines locals d’habitatge com 

a estructures orgàniques prestadores de serveis públics. 

 

 

  

 Barcelona singular / Josep Maria Montaner, Isabel Aparici i 

Pepe Navarro (2017). Topogràfic: 77(467.111) Mon 
 

Aquest llibre mostra, amb imatges i textos, la realitat d’una Barcelona 

feta d’arquitectures i espais singulars, és a dir, una Barcelona real, 

diversa i concreta, plena d’activitat, i lluny de les imatges tòpiques 

que predominen d’ella. L’interès del llibre rau, no tant en l’inventari de 

llocs i d’edificis, sinó en el fil interpretatiu, en agrupar-los en àmbits 

temàtics, cadascun dels quals és el reflex d’una època i un context 

diferent, ordenats segons una lògica i un sistema creatiu i productiu. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2036751?lang=cat
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12330
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12330
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12637
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034991?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2036524?lang=cat
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 Caminando la ciudad : Barcelona como experiencia 

urbana / Estanislau Roca, Inés Aquilué, Renata Gomes (eds.) 

(2018). Topogràfic: 946.71 Bar  
 

En aquest llibre els autors proposen tretze rutes detallades i 

documentades per diferents zones —des Ciutat Vella fins a Nou Barris, 

passant per l'Eixample i la Meridiana, la xarxa ferroviària, les 

urbanitzacions i les universitats—, acompanyades per un plànol inicial i 

nombroses fotografies que ens acosten a l'arquitectura, l'urbanisme, la 

sociologia i la història de Barcelona i dels barris que la conformen. 

Aquestes rutes ens descobreixen una nova manera de veure i viure la ciutat passejant 

per la Vila Olímpica, el barri de Gràcia, els grups d'habitatges de Nou Barris o les 

antigues àrees industrials. Així mateix, inclou el capítol “Un passeig per Vallecas 

seguint a Jane Jacobs”, escrit per Luis Moya i Carlos Fernández. Cada ruta està 

encapçalada per un poema de Joan Margarit inspirat en l'espai urbà a què es refereix, 

emmarcant de manera simbòlica. "Caminant la Ciutat" s'inscriu en un projecte 

d'investigació basat en visites i excursions per Barcelona que forma part del programa 

docent de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en què el professorat utilitza la ciutat com a 

aula i laboratori a partir d'itineraris que permeten descobrir-la i experimentar-la. 

Aquesta iniciativa s'ha exportat a altres universitats, com les de Roma, Medellín, Lisboa 

i Montevideo. 
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2036552?lang=cat

