
 1 

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 

  

 Ciutat Princesa / Marina Garcés (2018). Topogràfic: 17 Gar  
 

Aquest llibre és un relat en primera persona des de l'òptica singular de 

qui viu i es transforma amb cadascuna de les situacions recollides en el 

llibre i des del plural del "nosaltres" que li donen sentit. I també és la 

crònica (des de la tardor de 1996 fins a l'actualitat) d'una ciutat que 

recull una visió del que han estat els moviments socials que van 

despertar a la Barcelona postolímpica i que es van connectar amb les 

protestes i els moviments del món global; de la ciutat-marca a la 

globalització neoliberal i les seves crisis. 

 

 

  

 Reassembling the social : an introduction to actor-
network-theory / Bruno Latour (2007). Topogràfic: 301.01 Lat   
 

Aquest llibre constitueix un repte fonamental per entendre la societat i 

el "social", proposat per un dels teòrics que lidera la teoria del social. 

L'argumentació de Bruno Latour és que la paraula social, tal com la 

utilitzen els científics, s'ha carregat fins a tal punt de supòsits que s'ha 

convertit en un terme impropi. Quan l'adjectiu s'aplica a un fenomen, 

s'utilitza per descriure un estat de coses estable, un feix de llaços que 

en el moment adequat poden explicar un altre fenomen. Però Latour 

també troba el terme emprat com si descrivís un tipus de material, com si fos un 

adjectiu comparable a "de fusta" o "d'acer". Latour torna al significat primigeni de "el 

social" per definir novament la noció i fer possible el traçat de les seves connexions. 

Llavors serà possible reprendre l'objectiu tradicional de les ciències socials, però 

mitjançant eines més perfeccionades. Aquesta aproximació, una "sociologia 

d'associacions", es coneix com a teoria actor-xarxa, i aquest llibre és una introducció 

fonamental per a aquelles persones que vulguin entendre tant l'esmentada teoria com 

les idees d'un dels seus màxims exponents. 

 

 Ressenyes: 

 

Wyatt Galusky a  Science, Technology, & Human Values 33 (1) 

Barbara Czarniawska a Organization Studies 27 (10) 

 

 

Núm. 27 
juny 2018 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2028510?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1747615?lang=cat
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08959048053032061
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0170840606071164
http://www.netvibes.com/centre-de-documentacio#PRESENTACIO
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 Contemporary social theory : an introduction 

(Second Edition) / Anthony Elliott (2018). Topogràfic: 316 Ell   
 

En aquesta introducció àmplia, elegant i accessible a la teoria social 

contemporània, Anthony Elliott examina les principals tradicions 

teòriques socials. La primera edició ja va establir un nou estàndard per 

a aquests tipus de textos introductoris per l’ampli ventall de teòrics 

socials que va tractar: Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Michel 

Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Anthony Giddens, Pierre 

Bourdieu, Julia Kristeva, Jurgen Habermas, Judith Butler, Slavoj Zizek, 

Manuel Castells, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Giorgio Agamben i Manuel De Landa. 

Des de l'Escola de Frankfurt fins a la globalització, des del feminisme fins a la societat 

xarxa, aquesta nova edició ha estat totalment revisada i actualitzada, tenint en compte 

els desenvolupaments més recents de la teoria social. També conté un capítol 

completament nou sobre la teoria social clàssica, que permet als estudiants 

contextualitzar els debats moderns. 

 

 

  

 Política i govern a Catalunya : de la transició a 

l'actualitat / Gemma Ubasart-González i Salvador Martí i 

Puig (2018). Topogràfic: 32(467.1) Pol  
 

Aquest llibre fa un repàs de la realitat política catalana quan es 

compleixen quatre dècades de la recuperació de les institucions 

democràtiques. La reinstauració de la Generalitat de Catalunya, que es 

va produir abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, va ser 

l'inici del desplegament d'un ampli autogovern que va ser molt actiu 

des dels seus inicis. Des de llavors el sistema polític català ha adquirit 

característiques i dinàmiques pròpies i singulars que mereixen una especial atenció. 

Precisament per aquesta raó -i per la necessitat de fomentar el coneixement i el debat 

al voltant de les diferents peces que conformen la política a Catalunya- s'ha elaborat 

aquesta obra col·lectiva, on participen acadèmics pertanyents a diverses disciplines, 

com la Ciència Política, el dret Constitucional i la Història. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2030881?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2028214?lang=cat
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 State/space : a reader / Neil Brenner ... [et al.] (eds.) 

(2003). Topogràfic: 321:911 Sta  
 

Aquest volum interdisciplinari esdevingut un clàssic reuneix diverses 

anàlisis del binomi estat/espai en el capitalisme històric i 

contemporani. Es tracta d’un recull d'aportacions dels principals teòrics 

i analistes de la reestructuració espacial estatal en l'era actual; 

investiga alguns dels nous espais polítics que estan sorgint en 

condicions contemporànies de "globalització"; i explora la 

reestructuració de l'estat en múltiples escales espacials, i des d'una 

sèrie de perspectives teòriques, metodològiques i empíriques. Abasta una sèrie de 

temes d'actualitat en l'economia política geogràfica contemporània i conté estudis de 

cas a Europa Occidental, Amèrica del Nord i Àsia oriental, així com parts d'Àfrica i 

Amèrica del Sud. 

 

 Ressenyes: 

 

Erik Swyngedouw a  Annals of the Association of American Geographers 94 (1) 

Joe Painter a Progress in Human Geography 29 (5) 

Mark Pendras a Environment and Planning D: Society and Space 23 (2) 

Helen Liggett a Geographical Research 44 (2) 

Danny MacKinnon a  European Planning Studies 12 (6) 

 

 

 

  

 ¿Cómo terminará el capitalismo? : ensayos sobre un 
sistema en decadència / Wolfgang Streeck (2017). 
Topogràfic: 330.342 Str  
 

Aquest llibre mostra com, des de la dècada de 1970 el capitalisme ha 

entrat en un camí d'estancament jalonat per una successió de crisis 

financeres associades a curts períodes de creixement, que han 

desembocat en la crisi sistèmica iniciada el 2007 i que lluny de ser 

reabsorbida amb facilitat segueix erosionant de manera consistent les 

possibilitats de creixement i les respostes polítiques democràtiques a 

un nou paradigma de comprensió i gestió de l'activitat econòmica i financera; i tot 

plegat porta l’autor a concloure que el capitalisme ha entrat en fase terminal. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1613708?lang=cat
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8306.2004.09401012_1.x?needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTExMS9qLjE0NjctODMwNi4yMDA0LjA5NDAxMDEyXzEueD9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/030913250502900513
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/d2302rvw
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1745-5871.2006.00380_1.x
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0965431042000251927#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8wOTY1NDMxMDQyMDAwMjUxOTI3QEBAMA==
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2028507?lang=cat
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 Inequality and governance in the metropolis : place 

equality regimes and fiscal choices in eleven 
counties / Jefferey M. Sellers, Marta Arretche, Daniel Kübler, 

Eran Razin (eds.) (2017). Topogràfic: 330.564 Ine   
 

Aquest llibre porta a terme la primera investigació sistemàtica i multi-

país sobre com els règims d'igualtat de llocs, integrats per polítiques, 

institucions i governança multinivell, influeixen en la desigualtat 

espacial a les regions metropolitanes. Els règims de igualtat de lloc són 

components cada vegada més crítics dels estats assistencials i l'administració 

territorial. Poden agreujar les disparitats en serveis i impostos, o mitigar i compensar 

les diferències locals. El volum examina aquests règims en una mostra global d'onze 

democràcies, inclosos els països desenvolupats i en desenvolupament dels cinc 

continents. Les anàlisis revelen noves dimensions dels esforços per afrontar la creixent 

desigualtat a tot el món i una varietat de plans institucionals per abordar un dels 

desafiaments més desorbitants de la governança del segle XXI. 

 

 

  

 Social policy (Fourth Edition) / John Baldock, Lavinia 

Mitton, Nick Manning, Sarah Vickerstaff (eds.) (2012). 
Topogràfic: 351.83/84 Soc   
 

Es tracta de la quarta edició del manual més complet sobre política 

social, i inclou tres nous capítols sobre la història i el desenvolupament 

de la matèria, tot situant-la en un context global; a més, tots els 

capítols s'han actualitzat amb els efectes de la crisi financera. 

L'estudiant està assistit per funcions d'aprenentatge útils, un disseny 

de text en dos colors i un Centre de recursos disponible en línia. 

 

 Ressenyes: 

 

Zoe Irvig a  Public Administration 86 (4) 

Stephen Sinclair a Journal of Social Policy, 26 (1) 

Rex Taylor a Urban Studies 31 (7) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2030885?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2030884?lang=cat
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9299.2008.00756_8.x
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D6274FF226DFBBA3DE3590D9BC980044/S004727949600494Xa.pdf/john_baldock_and_margaret_may_eds_social_policy_review_7_social_policy_association_london_1995_316_pp_700_paper_for_spa_members_1000_paper_for_nonspa_members.pdf
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 European cities : social conflicts and governance / 
Patrick Le Galès (2009). Topogràfic: 711.4:352(4) LeG  
 

Amb exemples de la Unió Europea, aquest llibre explora l'impacte de la 

transformació dels estats nacionals en les ciutats i el canvi de les 

societats locals i dels governs locals. S’hi argumenta que s'estan creant 

nous modes de governança urbana i que les ciutats esdevenen actors 

col·lectius dins de la governança europea. Mostra per què i com la 

major part de les ciutats europees encara semblen ser formes originals 

de compromís, agregació, representació d'interessos diversos i cultura. 

Diferents modes de govern s'estan estructurant gradualment a la majoria de les ciutats 

mitjanes europees malgrat els processos d'exclusió social i de la major mobilitat 

d'alguns ciutadans. 

 

 Ressenyes: 

 

Adrian Favell a  Environment and Planning A 37 (5) 

Michael Pacione a European Planning Studies 11 (2) 

Maarten Loopmans a Journal of Economic & Social Geography 98 (1) 

Walter Nicholls a City & Community 2 (2) 

Scott Bollens a  Journal of the American Planning Association 69 (3) 

 

 

  

 Re-visions de la Barcelona metropolitana : espai 

públic 2013-2017 / Àrea Metropolitana de Barcelona 

(2018). Topogràfic: 711.4(467.11AMB)”2013-2017” 
 

Cinquè llibre sobre l’espai públic que edita l’AMB. Aquesta nova 

publicació no sols recopila i mostra els projectes executats durant el 

període 2013-2017, també fa una mirada enrere per entendre una 

llarga trajectòria de construcció d’obra pública molt arrelada al territori 

i esbossa, alhora, nous camins en el disseny i la construcció de l'espai 

públic metropolità. 

 

 

  

 City of crisis : the multiple contestation of Southern 

European cities / Frank Eckardt, Javier Ruiz Sánchez (eds.) 

(2015). Topogràfic: 711.5:316 Cit  
 

En aquest llibre, els col·laboradors d'Espanya, Grècia, Portugal i Itàlia 

ofereixen una visió de la complexa interferència entre els diferents 

aspectes de la crisi. Mostren que la recent crisi urbana no és només un 

resultat dels problemes pressupostaris de l'estat nacional (urbanisme 

d'austeritat), sinó que s'ha de considerar com a múltiples 

contestacions. La crisi de la ciutat s'entén, per tant, com a resultat 

d'un estat nacional canviant, la diversitat cultural, el desafiament de la planificació 

urbana i la política i una economia globalitzada.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1644613?lang=cat
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/a3705rvw
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0965431032000072882
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9663.2007.382_4.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1540-6040.00046
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2030951?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1962024?lang=cat
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 Lived diversities : space, place and identities in the 

multi-ethnic city / Charles Husband, Yunis Alam, Jörg 

Hüttermann and Joanna Fomina (2014). Topogràfic: 711.5:316.356.4 

Hus  
 

Aquest llibre se centra en la interacció multiètnica en una zona central 

de la ciutat. Abordar problemes difícils que sovint es representen de 

forma simplista i negativa, desafia els estereotips denigrants de la vida 

dels centres de les ciutats, i les comunitats musulmanes en particular. 

Utilitzant explicacions històriques, polítiques i contextuals ben 

elaborades, el llibre proporciona un relat matisat de la convivència multiètnica 

contemporània. Aquesta contribució a la comprensió de la política i la pràctica de la 

convivència multicultural és una lectura molt interessant per als estudiants i 

professionals interessats en la diversitat ètnica, la política urbana i la política del lloc i 

l'espai.  

 

 Ressenyes: 

 

Simon Pemberton a Town Planning Review 86 (6) 

 

 

 

  

 La Regió Metropolitana de Barcelona : catàleg de 
paisatge / Observatori del Paisatge (2017). Topogràfic: 

712(467.11) Cat  
 

Nova entrega dels catàlegs de paisatge que realitza l’Observatori del 

Paisatge, aquesta vegada dedicat a la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten 

conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors 

expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, 

com evoluciona el paisatge en funció de les actuals dinàmiques 

econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem 

i com podem assolir-lo. Els catàlegs de paisatge, per tant, aporten informació de gran 

interès sobre tots els paisatges catalans i contribueixen d’aquesta manera a la definició 

i aplicació d’una nova política de paisatge a Catalunya.  

 

 

  

 El dret a la metròpoli. Anuari metropolità de 

Barcelona 2017 / Ricard Gomà ...[et al.] (2018). Topogràfic: 

Anuari/2017  
 

La intenció d’aquesta publicació és oferir noves reflexions que són fruit 

de les recerques més recents dutes a terme al llarg de l’any 2017 pels 

equips de l’IERMB. Aquest volum està format per 15 capítols, 

reflexions rigoroses sobre múltiples aspectes de la nostra metròpoli. 

Es tracta d’estudis que ens permeten accedir a un coneixement 

actualitzat de les principals dinàmiques socials, econòmiques i 

ecològiques que configuren avui la Barcelona metropolitana. Són també anàlisis 

compromeses amb l’entorn que les emmarca i les dota de sentit.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2030936?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2030936?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2021300?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1876658?lang=cat
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 GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe 

executiu : Catalunya 2017-2018 / Carlos Guallarte (dir.) 

(2018). Topogràfic: GEM/Catalunya"2017-2018" 
 

L’Informe GEM-Catalunya 2017-2018 analitza l’activitat emprenedora 

així com la proporció de la població adulta a Catalunya involucrada en 

activitats empresarials i de creació d’empreses durant l’any 2017. A 

més, es revisen una sèrie de factors comunament identificats com a 

determinants a l’hora d’explicar la creació de noves empreses, amb el 

benentès que, al formar part d’un projecte internacional, es poden 

comparar indicadors homogenis de l'emprenedoria entre territoris, comunitats 

autònomes, regions o països. 

 

 

  

 The ways of the world / David Harvey (2016). Topogràfic: 

Harvey/10  
 

Antologia essencial d'escrits d’un dels principals pensadors marxistes 

del món: aquest llibre presenta una seqüència de les principals fites en 

l'itinerari intel·lectual de David Harvey al llarg de cinc dècades. Mostra 

com a l’experimentar els disturbis, la desesperació i la injustícia de la 

dècada de 1970 a Baltimore el va portar a buscar una explicació de les 

desigualtats capitalistes a través de Marx i a un compromís intel·lectual 

sostingut que l'ha convertit en un dels principals exponents mundials 

de l'obra de Marx. El llibre porta el lector a través del desenvolupament de la seva 

original síntesi del mètode marxista i del coneixement geogràfic que li ha permès 

desenvolupar una sèrie d'idees de gran abast, des de les noves mecàniques de 

l'imperialisme, a les crisis en els mercats financers i l'eficàcia de les vagues 

d'automòbils a Oxford, fins als vincles entre la naturalesa i el canvi, per què el Sagrat 

Cor es va construir a París, i el significat de la condició postmoderna. 

 

 

  

 Què és l'economia circular i per què és important per 

al territori / Xavier Marcet, Marc Marcet, Ferran Vergés 

(2018). Topogràfic: Papers Pacte/04  
 

Aquest article pretén posar en context el concepte d’economia circular 

i com aquest pot influir en les polítiques públiques del nostre territori, 

tot reflexionant sobre el paper de les administracions locals. 

L’economia circular preveu l’eficiència màxima dels recursos, la 

retroalimentació dels sistemes de producció i comercialització i el final 

positiu del cercle de vida dels productes. Per assolir aquest sistema cal 

un canvi de paradigma en la manera com es produeix i consumeix.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1689029?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2021273?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2021299?lang=cat
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 Polígons d'activitat econòmica (Quaderns PDU 

metropolità) / Josep Maria Carreras (dir.) (2017). Topogràfic: 

Quaderns PDU/09  
 

"Polígons d'activitat econòmica", novena entrega dels Quaderns del 

PDU metropolità és el primer “Quadern” amb directius urbanístiques 

concretes, és a dir, objectius, estratègies i accions que determinaran la 

normativa del planejament urbà. El principal objectiu d’aquest 

document és aportar una base conceptual que faciliti la redacció d’una 

regulació urbanística per als polígons industrials de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, adaptada a les necessitats actuals de l’activitat econòmica. 

 

 

  

 Àrees de centralitat i innovació (Quaderns PDU 

metropolità) / Josep Maria Carreras (dir.) (2017). Topogràfic: 

Quaderns PDU/10  
 

Aquest desè volum dels “Quaderns del PDU”, segon amb directius 

urbanístiques concretes, és un recull de les consideracions realitzades 

en les taules d'experts, i s’hi fa una revisió crítica dels projectes de 

centralitat locals al territori de l’AMB de les dues darreres dècades que 

ha de permetre projectar les lliçons apreses i observar-ne les 

mancances i les qüestions pendents. 

 

 
 

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 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2028183?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2028186?lang=cat

