
 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 

  

 Pressupostos participatius al món local : el repte 

d'incorporar la ciutadania en la definició del 
pressupost públic / Ismael Blanco ... [et al.] (2019). 
Topogràfic: 35.072.7:352 Pre  
 

Aquesta publicació és fruit de la creació, per part del Servei de 

Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de 

Barcelona, d'un espai d'intercanvi d'experiències i d'aprenentatge 

col·laboratiu entre municipis (tant catalans com europeus) que han 

impulsat pressupostos participatius els darrers anys. Així mateix, s'hi 

incorporen les reflexions d'experts i expertes de diverses universitats i de la UE que 

han aportat el seu coneixement des d'una mirada més acadèmica. L'objectiu de la 

publicació és posar a disposició dels ens locals coneixement que els permeti dissenyar 

processos de pressupostos participatius de qualitat. 

 

 

  

 Ciudades en movimiento : avances y contradicciones 

de las políticas municipalistas ante las transiciones 

ecosociales / José Luis Fdez. Casadevante Kois, Nerea 

Morán, Fernando Prats (2018). Topogràfic: 352(460) Ciu  
 

Aquest llibre analitza més de dues-centes polítiques municipalistes de 

set ciutats (Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, Vitòria, 

Corunya), tot oferint un balanç rigorós del seu impacte des de l'òptica 

de les transicions ecosocials. Un treball que sistematitza les 

transformacions que estan succeint en les agendes polítiques, els 

procediments, les aliances, els conflictes, els relats ... i mostra els avenços en 

qüestions socials i de participació ciutadana, així com les debilitats en temàtiques 

ecològiques clau. 
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 Safari en la pobreza : entender la ira de los 

marginados de Gran Bretaña / Darren McGarvey (2018). 
Topogràfic: 364.22(410) McG 
 

Llibre sobre la pobresa a la Gran Bretanya escrit des de dintre. Es 

tracta d’una veu inèdita, ja que com diu l’autor en la primera frase del 

llibre: “La gent com jo no escriu llibres”. El raper i escriptor Darren 

McGarvey, àlies Loki, presenta un relat construït a partir de la seva 

pròpia experiència, té com a eix la pobresa i un cert ressentiment de 

classe (sobre tots cap a les classes mitjanes) en sentir que els seus 

problemes quotidians no estan mai en el debat nacional, excepte quan se surten de 

mare i llavors s'organitzen “safaris a la pobresa”: uns pocs dies de desembarcament de 

personalitats al barri que arriben, simulen fer alguna cosa i se'n van, sovint, a més, 

després estigmatitzar encara més el barri. Un text que pot fer que els científics socials 

es replantegin moltes coses. 

 

 Ressenyes: 

 

Kimiko Freytas-Tamura a The New York Times 21/07/2018 

 

 

  

 Parados en movimiento : historias de dignidad, 
resistencia y esperanza / Pere Jódar y Jordi Grau (2018). 
Topogràfic: 364.22(467.1) Jod 
 

La desocupació i la pobresa són resultants del capitalisme neoliberal i 

de les seves accions. Sobre els aturats i pobres recau la sospita, o la 

certesa, que s'ho mereixen o que, si més no, no han fet prou per evitar 

la seva situació. És a dir, no només són llançats a l'exclusió i els seus 

voltants, sinó que a més són estigmatitzats, denigrats i injuriats. Els 

autors han volgut donar la paraula a algunes d'aquestes persones 

perquè elles mateixes, amb enteresa i dignitat, mostrin les seves vides resistents, i fins 

i tot sòbriament esperançades. 

 

 

  

 Energia, territori i medi ambient / Societat Catalana de 

Tecnologia (2019). Topogràfic: 504(467.1) Ene  
 

El número 6 de la col·lecció «L’Energia que Volem» editada per la 

Societat Catalana de Tecnologia, recopila els temes energètics 

relacionats amb el territori i el medi ambient aportats en les 

presentacions de les cinc primeres celebracions del Congrés d’Energia 

de Catalunya, entre l’any 2013 i el 2018. La informació conceptual i 

quantitativa aportada pels participants en el Congrés d’Energia de 

Catalunya i resumida en aquesta publicació ha de facilitar la concepció i 

l’execució del nou sistema energètic que necessita el país. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2068605?lang=cat
https://www.nytimes.com/2018/07/20/world/europe/darren-mcgarvey-poverty-safari.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071694?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071511?lang=cat
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 La Movilidad al trabajo : un reto pendiente / Manel 

Ferri (dir.)(2019). Topogràfic: 656:331 Mov  
 

En aquesta publicació s’apunten respostes al principals reptes que 

planteja la mobilitat obligada per motiu laboral, com són: l'exclusió 

social per falta de vehicle o permís de conducció; les congestions de 

trànsit; les dificultats per conciliar la vida laboral i la familiar pel temps 

dedicat als desplaçaments; els costos per l'ús d'un o més vehicles en 

propietat en la unitat familiar; el soroll del trànsit i els efectes negatius 

sobre la salut; les emissions de gasos d'efecte hivernacle; l'elevat 

consum d'energia, la dependència energètica externa i dels combustibles derivats del 

petroli. 

 

 

  

 Renaturalització de la ciutat / Eloi Juvillà (dir.)(2019). 
Topogràfic: 711.4: 504 Ren  
 

L’objectiu d’aquesta publicació és donar suport als agents públics que 

intervenen en la planificació i gestió urbanes per aplicar estratègies de 

renaturalització i actuacions de verd urbà en les seves ciutats. Està 

estructurada en tres blocs temàtics, un primer sobre models teòrics en 

què es recull la importància de la naturalització de la ciutat i els seus 

efectes a partir de cinc visions com l’urbanisme, la biofilia, l’anàlisi 

territorial, l’ecologia urbana i la biodiversitat. Un segon bloc que 

presenta diferents estratègies desenvolupades per ciutats que, voluntàriament, han 

decidit realitzar les seves polítiques de renaturalització o construcció urbana. En el 

tercer bloc s’expliquen tres projectes concrets de ciutats que utilitzen la renaturalització 

com a motor de la transformació urbana i millora d ela qualitat de vida dels seus 

ciutadans, com són l’Anella verda de Gandia, el Pla del verd i la Biodiversitat de 

Barcelona, i Valladolid. 

 

 

  

 Avanç Pla director urbanístic metropolità / Direcció de 

serveis d'urbanisme de l'AMB (dir.)(2019). Topogràfic: 

711.4(467.11AMB) Ava  
 

Aquest document d’avanç del PDU té per objecte mostrar els objectius, 

els principis generals i la diagnosi en un estat que, essent prou madur 

per apuntar l’enfocament de les propostes, permet al mateix temps 

recollir les aportacions que puguin matisar-les, completar-les i definir-

les amb més precisió en els estadis posteriors del procés de redacció.  

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071510?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071686?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071509?lang=cat
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 Ordine e disordine nella città contemporanea / 
Francesco Indovina (2017). Topogràfic: 711.5 Ind  
 

El professor Indovina es pregunta per què les ciutats, malgrat els 

esforços per donar-los un ordre, encara que aquest ordre es codifiqui 

diferent de tant en tant, sempre acaben sent "desordenades"? La 

resposta es recolza en l’urbanisme (disciplina que disciplina ciutat) i 

sempre considerant la necessària convivència dels dos membres de 

dicotomia. El llibre s’estructura en tres parts: en la primera (El principi 

de l’ordre) s’analitza el que els planificadors i estudiosos del territori 

han escrit i teoritzat sobre l’ordre urbà; en la segona part (Desordre) es fa atenció als 

mecanismes concrets que determinen situacions de desordre; i en la tercera (Acció) es 

reflexiona, finalment, sobre com combatre el desordre i amb quins resultats.  

 

 Ressenyes: 

 

Oriol Nel·lo a Blog Casa de la cultura 7/02/2018 

 

 

  

 Key thinkers on cities / Regan Koch i Alan Latham (eds.) 

(2017). Topogràfic: 711.5 Key  
 

El llibre ofereix una mirada nova a coneguts pensadors que han estat 

fonamentats en els estudis urbans, entre els quals hi ha Jane Jacobs, 

Henri Lefebvre, Manuel Castells i David Harvey. També incorpora els 

que han ajudat a portar una preocupació per les ciutats a públics més 

estesos, com Jan Gehl, Mike Davis i Enrique Peñalosa. En particular, el 

llibre també inclou una sèrie de pensadors que recentment han 

començat a donar forma a l'estudi de les ciutats mitjançant 

compromisos amb l’art, l’arquitectura, el modelatge informàtic, l’etnografia, la salut 

pública, la teoria postcolonial i altres. L’entrada per a cada pensador inclou: 1) una 

introducció succinta i una visió general, 2) la seva biografia intel·lectual i el seu camp 

de recerca; 3) una explicació d’idees clau; i 4) les seves contribucions als estudis 

urbans. 

 

 Ressenyes: 

 

Varis autors (simpòsium) a Urban Studies 58 (13) 

Jesus A. Trevino-Cantu a Journal of Cultural Geography 35 (3) 

Serem Nejad a The Canadian Geographer 63 (2) 

Eugénie L. Birch a Journal of the American Planning Association 85 (1) 

Ron Johnson a AAG Review of Books 6 (3) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2069343?lang=cat
http://www.casadellacultura.it/832/dell-ordine-e-del-disordine-urbano
http://www.casadellacultura.it/832/dell-ordine-e-del-disordine-urbano
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071689?lang=cat
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0042098018786327
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08873631.2018.1465219
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cag.12523
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01944363.2018.1504580
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01944363.2018.1504580
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 Urban political ecology in the anthropo-obscene : 

political interruptions and possibilities / Henrik 

Ernstson i Erik Swyngedouw (eds.) (2019). Topogràfic: 711.5 Urb  
 

A través dels seus capítols teòrics i empírics, escrits per rellevants 

especialistes en antropologia, geografia, estudis urbans i ciències 

polítiques, aquest llibre explora les noves possibilitats polítiques que 

s’obren en una època marcada per la proliferació de conflictes, per 

l’agudització de les desigualtats socioecològiques i pels processos 

globals d’urbanització i canvi ambiental. Es tracta d’un diàleg 

aprofundit entre els estudis ambientals urbans i la teoria política per traçar una direcció 

radicalment nova per al camp de l’ecologia política urbana i les disciplines cognitives. 

La intenció és contribuir a debats que puguin ampliar i reordenar els estudis ambientals 

crítics per mantenir-se rellevants en un moment d’aprofundiment de la despolitització i 

l’auge de la política postveritat. 

 

 

  

 Un model d'equipament juvenil : definició i requisits 
mínims / Diputació de Barcelona (2019). Topogràfic: 725-053.7  
 

Aquest document té per objectiu analitzar el concepte d’equipament 

juvenil i concretar unes variables que caracteritzen aquests tipus 

d’infraestructura tot contrastant diferents posicionaments entorn 

d’algunes d’aquestes variables. D’altra banda, també pretén ajudar a 

definir un model d’equipament juvenil i proposar una primera sèrie de 

requisits mínims o de recomanacions que s’haurien de considerar —

idealment— en pensar un equipament juvenil municipal. 

 

 

  

 El Pla de barris de Barcelona 2016-2020 : memòria 

de seguiment març 2019 / Ajuntament de Barcelona 

(2019). Topogràfic: 711.5(467.111) Pla  
 

En aquesta memòria de seguiment del Pla de Barris de Barcelona hi ha 

el detall de tots els programes transversals que s’estan desenvolupant 

en tots els barris, així com les actuacions més destacades de cadascun 

d’ells: la Marina, el Raval i el Gòtic sud, Sant Genís del Agudells i la 

Teixonera, Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), les 

Roquetes, la Trinitat Nova, la Trinitat Vella, el Bon Pastor i Baró de 

Viver, la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme. La informació està actualitzada a 

març del 2019. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071691?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071513?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071516?lang=cat
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 Del barri a la metròpoli. Anuari metropolità de 

Barcelona 2018 / Ricard Gomà ...[et al.] (2019). Topogràfic: 

Anuari/2018  
 

Aquesta nova entrega de l’Anuari Metropolità és una invitació a 

transitar la geografia diversa dels barris de la metròpoli barcelonina, a 

cartografiar- la de bell nou, des dels codis urbans del canvi d’època. És 

una aposta orientada a desxifrar les complexitats socials, els canvis 

econòmics i els reptes ecològics que travessen en clau quotidiana 

l’àmbit metropolità de Barcelona. És també i sobretot l’expressió de la 

voluntat tenaç de l’IERMB d’implicació en el projecte col·lectiu de la metròpoli, de 

producció de coneixement socialment compromès. 

 

 

  

 GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe 
executiu : Catalunya 2018-2019 / Carlos Guallarte (dir.) 

(2019). Topogràfic: GEM/Catalunya"2018-2019" 
 

L’Informe GEM-Catalunya 2018-2019 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 2018. 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. 

 

 

  

 Construir i habitar : ètica per a la ciutat / Richard 

Sennet (2018). Topogràfic: Sennett/06 
 

Ara en català, Richard Sennett, en aquest ampli estudi, 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 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1876658?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1689029?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2066969?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
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 La metròpoli en 100 indicadors: l’AMB en xifres 2018 

/ IERMB (2019). Topogràfic: Xifres/18  
 

Sisena entrega d’aquesta publicació de l’IERMB, tercera 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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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1984922?lang=cat

