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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 

  

 The new urban sociology (Fifth Edition) / Mark 

Gottdiener, Ray Hutchison, Michael T. Ryan (2015). Topogràfic: 

316.334.56 Got  
 

Àmpliament reconegut com un text innovador, The New Urban 

Sociology és una introducció àmplia i experta a la sociologia urbana. El 

llibre integra perspectives d'economia social, ecològica i política i 

d'investigació mitjançant un nou enfocament teòric. Amb una 

perspectiva única, amb una història concisa de la vida urbana, amb un 

clar resum de la teoria social urbana i parant atenció en l'impacte de la 

cultura sobre el desenvolupament urbà, aquest llibre ofereix als estudiants un marc 

conceptual coherent per entendre les ciutats i la vida urbana. En aquesta 5a edició 

completament revisada, els autors Mark Gottdiener, Ray Hutchison i Michael T. Ryan 

ofereixen debats ampliats sobre cultures creades, gentrificació i turisme urbà. 

 

 

  

 Divided cities : understanding intra-urban 

inequalities / OECD (2018). Topogràfic: 316.344:711.4 Div 
 

Aquest informe proporciona una avaluació de les desigualtats espacials 

i la segregació a les ciutats i àrees metropolitanes des de múltiples 

perspectives. Els capítols de l'informe se centren en un subconjunt dels 

països de l'OCDE i les economies no membres, i proporcionen noves 

idees sobre temes transversals per als veïns de la ciutat, com ara els 

patrons de segregació entre grups d'ingressos, concentració 

d'immigrants i diversitat en ciutats de diferents mides, el paper de 

l'accessibilitat del transport públic en l'ampliació de les desigualtats intracomunitàries i 

la dependència de la via esperada dels resultats relacionats amb la segregació.  
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 The value of everything : making and taking in the 

global economy / Mariana Mazzucato (2018). Topogràfic: 330.1 

Maz  
 

Una acusació mordaç del nostre sistema financer global actual, aquest 

llibre analitza de manera rigorosa la manera en què s'ha comptabilitzat 

el valor econòmic i revela com la teoria econòmica no ha pogut 

delinear clarament la diferència entre la creació de valor i l'extracció 

del valor. Mariana Mazzucato argumenta que la distinció cada vegada 

més borrosa entre les dues categories ha permès que alguns actors de 

l'economia es representin com a creadors de valor, mentre que, en realitat, només 

negocien amb el valor existent o, pitjor encara, el destrueixen. 

 

 Ressenyes: 

 

Roger Fox a Economic Affairs 38 (2) 

 

 

  

 Ingreso básico : una propuesta radical para una 
sociedad libre y una economía sensata / Philippe van 

Parijs y Yannick Vanderborght (2017). Topogràfic: 330.59 Par  
 

Traducció al castellà del llibre Basic Income en què Philippe Van Parijs i 

Yannick Vanderborght propugnen la renda bàsica universal com 

l'esperança més realista d'abordar la inseguretat econòmica i l'exclusió 

social al segle XXI. Els autors combinen la filosofia, la política i 

l'economia a la perfecció a mesura que comparen la idea d'un ingrés 

bàsic amb idees rivals passades i presents per a la protecció contra la 

pobresa i l'atur. Rastregen la seva història, aborden les objeccions econòmiques i 

ètiques contra un ingrés incondicional, i exposen com una idea tan aparentment poc 

plausible podria ser viable econòmicament i assolible políticament. Finalment, 

consideren la rellevància de la proposta en una economia cada vegada més 

globalitzada. 

 

 Ressenyes: 

 

Aaron Reeves a Nature 543 (7645) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034192?lang=cat
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecaf.12294
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034304?lang=cat
https://www.nature.com/nature/journal/v543/n7645/pdf/543312a.pdf
https://www.nature.com/nature/journal/v543/n7645/pdf/543312a.pdf
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 Raising the floor : how a universal basic income can 

renew our economy and rebuild the American dream 
/ Andy Stern y Lee Kravitz (2016). Topogràfic: 330.59 Ste  
 

Aquest llibre s'enfronta al repte econòmic més important d'Amèrica: la 

reestructuració fonamental de l'economia i la tecnologia emergent que 

pertorba l'ocupació i els ingressos segurs. L’autor mostra de manera 

convincent el perquè és hora de considerar un ingrés bàsic universal 

com la solució del segle XXI a la creixent desigualtat. 

 

 Ressenyes: 

 

Erikki Laukkanen a Basic Income Studies 13 (1) 

Apolline Roger a European Journal of Risk Regulation 8 (4) 

 

 

 

  

 El Estado emprendedor : mitos del sector público 

frente al privado / Mariana Mazzucato (2014). Topogràfic: 

338.2 Maz  
 

Des de la perspectiva capitalista, sempre s'ha considerat que el sector 

privat és innovador, dinàmic i competitiu, mentre que l'Estat exerceix 

un paper més estàtic, intervenint en el mercat tan sols per esmenar 

possibles errors en el desenvolupament de les seves activitats. 

L’economista Mariana Mazzucato s'encarrega de desmuntar aquest 

mite àmpliament estès per demostrar que l'Estat no és un lent i 

conservador ens burocràtic, sinó tot el contrari: és l'organització més emprenedora del 

mercat i la que assumeix inversions de major risc. 

 

 Ressenyes: 

 

Piotr Zuk a The Economic and Labour Relations Review 28 (2) 

Alberto Mingardi a CATO Journal 35 (3) 

Richard Hawkins a Science & Public Policy 42 (1) 

Lucia Pradella a Competition & Change 21 (1) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034306?lang=cat
https://www.degruyter.com/view/j/bis.2018.13.issue-1/bis-2017-0023/bis-2017-0023.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/bis.2018.13.issue-1/bis-2017-0023/bis-2017-0023.xml?format=INT
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/raising-the-floor-how-a-universal-basic-income-can-renew-our-economy-and-rebuild-the-american-dream-andy-stern-with-lee-kravitz-new-york-publicaffairs-2016/9DB1C3D1B8621459D4640368A51C2D1E/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/raising-the-floor-how-a-universal-basic-income-can-renew-our-economy-and-rebuild-the-american-dream-andy-stern-with-lee-kravitz-new-york-publicaffairs-2016/9DB1C3D1B8621459D4640368A51C2D1E/core-reader
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034195?lang=cat
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2015/9/cj-v35n3-7.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1024529416678084
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 Nuevas vías jurídicas de acceso a la vivienda : Desde 

los problemas generados por la vivienda en 
propiedad ordinaria financiada con créditos 

hipotecarios a las modalidades jurídico-reales de 
acceso a la vivienda / Mª Teresa Alonso Pérez (dir.) 

(2018). Topogràfic: 34:365 Nue  
 

En aquest llibre s'ofereix una perspectiva original de les estructures 

jurídiques que permeten l'accés a l'habitatge i que són diferents de la 

propietat immobiliària finançada amb préstecs hipotecaris i l'arrendament. Per oferir 

aquest panorama es parteix de l'anàlisi d'alguns dels problemes que encara 

subsisteixen en relació amb els efectes que la crisi de 2008 ha provocat en el sector de 

l'habitatge com l’habitatge buit i algunes de les clàusules del préstecs hipotecaris. 

Seguidament s’afronten les noves vies d’accés, com el cohousing; el dret d'usdefruit, 

d'ús i d'habitació; el dret de superfície; i la propietat temporal i la compartida. 

 

 

  

 Políticas y estrategias de prevención del delito y 
seguridad ciudadana / Juanjo Medina Ariza (2013). 
Topogràfic: 343.9 Med  
 

En aquesta monografia es resumeixen les polítiques i estratègies de 

prevenció del delicte de manera sistemàtica i actualitzada. Recull les 

investigacions empíriques més noves en aquesta matèria i posa de 

manifest no només els diferents posicionaments ideològics sobre les 

mesures més eficaces des dels que s'aborda la reducció del delicte, 

sinó que també destaca el paper dels criminòlegs en la seva relació 

amb els poders públics encarregats directament de la presa de decisions en aquest 

sentit.  

 

 Ressenyes: 

 

Elisa García a  Revista Española de Investigació Criminológica 10 

 

 

  

 El Momento de la ciudadanía : innovación social y 

gobernanza urbana / Marc Pradel Miquel y Marisol García 

Cabeza (eds.)(2018). Topogràfic: 351(460) Mom  
 

L’objectiu d’aquest llibre és mostrar la riquesa i diversitat de propostes 

d'innovació social ciutadana, analitzant també les seves fortaleses i les 

seves limitacions: des d'aquelles que han creat les seves xarxes de 

col·laboració sense implicació institucional fins a aquelles que han 

buscat la vinculació amb els ajuntaments, promovent noves formes de 

governança local i formes alternatives a l'economia de mercat.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034313?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1853606?lang=cat
https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/download/126/123/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034310?lang=cat
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 Ciudades resistentes, ciudades possibles / Jordi Borja, 

Fernando Carrión y Marcelo Corti (eds.) (2018). Topogràfic: 711.5 

Ciu  
 

Aquest llibre és el producte del Fòrum Alternatiu a la III Conferència 

d'ONU-Hàbitat, realitzada a l'octubre de 2016 i on es va aprovar la 

Nova Agenda Urbana (NAU ). En aquest Fòrum Alternatiu un nombrós 

col·lectiu de professionals vinculats al pensament i la gestió de les 

ciutats va proposar camins i accions a realitzar en el futur immediat; 

no necessàriament confrontats amb la NAU, però que segons els 

editots del llibre “ens ocupem de deixar establerts alguns principis que considerem 

essencials i algunes accions que es deriven d'aquests principis”. 

 

 Ressenyes: 

 

Marcelo Corti a  URBS Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales 8 (1) 

 

 

  

 La ségrégation urbaine / Marco Oberti, Edmond Préteceille 

(2016). Topogràfic: 711.5 Obe  
 

Per comprendre la seva naturalesa de la segregació, les seves causes i 

efectes, s’ha d'anar més enllà de la simplificació, definir-la 

rigorosament i considerar la diversitat de perfils socials i ètnics dels 

barris de la ciutat. Com es mesura la segregació? Quins són els 

mètodes, categories i escales rellevants? Quins són els processos en el 

treball? Quins són els efectes a diferents escales i per a tots els grups 

socials? Contribueix sempre a augmentar les desigualtats? Aquest 

llibre aporta elements de resposta tot utilitzant les eines i els paradigmes de la 

sociologia urbana, i ampliant la mirada a altres societats.  

 Ressenyes: 

 

Igor Martinache a Idées économiques et sociales 185 

François Dettori a Revue Française de Sociologie 57 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2004359?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2004359?lang=cat
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/corti/434
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2034303?lang=cat
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 Gueto: la invencion de un lugar, la historia de una 

idea / Mitchell Duneier (2018). Topogràfic: 711.5 Dun  
 

Aquest llibre és la història dels intel·lectuals i activistes que van lluitar 

contra la problemàtica racial i la pobresa, que sovint els va suposar la 

confrontació amb els prejudicis de l'època o la discriminació 

acadèmica. Així, Duneier ens presenta a Horace Cayton i St. Clair 

Drake, que van establir un nou paradigma per pensar sobre el racisme 

i la pobresa del nord en la dècada de 1940; al psicòleg Kenneth Clark, 

que va relacionar les condicions dels barris marginals de Harlem amb 

la persistència de la impotència negra; o al renovador educatiu Geofrrey Canada i les 

seves propostes per a transformar les vides dels nens del centre de la ciutat. Es tracta 

d’una avaluació clara dels pensadors i creadors que han donat forma a les idees 

americanes sobre la pobresa urbana i el gueto. 

 

 Ressenyes: 

 

Zachary Levenson a  British Journal of Sociology 68 (4) 

Joseph Wood a The AAG review of books 5 (2) 

Nikki Jones a The American Journal of Sociology 123 (4) 

Mary Pattillo a Ethnic and Racial Studies 40 (13)  

Deirdre Oakley a Journal of Urban Affairs 40 (1)  

 

 

  

 Gentrificació i dret a la ciutat / Carles Donat, Sergio 

Porcel i Ricard Gomà ... (eds.) (2018). Topogràfic: Papers/60  
 

Nou número de la revista Papers que gira a l’entorn de les múltiples 

dimensions dels processos de gentrificació, i de les pràctiques socials i 

les polítiques urbanes per construir el dret a la ciutat. En el primer bloc 

“La Gentrificació. Fenomen global, processos diversos” es debaten les 

coordenades conceptuals de la gentrificació i es perfila la diversitat de 

contextos on aquesta es desplega. En el segon “Factors i dimensions 

de la gentrificació” s’analitza en profunditat la metròpoli de Barcelona 

des del prisma de la gentrificació: les seves claus explicatives i els àmbits on es 

produeix. En el tercer bloc “Dret a la ciutat versus gentrificació. Pràctiques i polítiques” 

es tracten les accions col·lectives i institucionals orientades a aportar elements de 

construcció del dret al barri i a la ciutat. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2033277?lang=cat
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-4446.12273
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2325548X.2017.1292589
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/695765
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2009923?lang=cat
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 La metròpoli en 100 indicadors: l’AMB en xifres 2017 

/ IERMB (2018). Topogràfic: Xifres/17  
 

Cinquena entrega d’aquesta publicació de l’IERMB, segona amb la 

versió innovada. Es tracta d’una plataforma de 100 indicadors 

metropolitans, vertebrada en set dimensions temàtiques, amb un 

tractament compartit que dota d’unitat a la publicació. Cada indicador 

es presenta en una pàgina pròpia on es pot trobar en tots els casos un 

breu resum informatiu, més un tractament en forma de gràfics i taules 

per mitjà de les quals es visibilitzen dinàmiques evolutives de cada 

indicador. 
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