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Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 / Pau
Serracant i Melendres (coord.)(2 vol.)(2013). Topogràfic: 308053.6(467.1)”2012”

Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12). Es tracta d’una
estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha
estat realitzada per un conjunt d’experts i expertes en diferents
temàtiques. Al Volum 1 s’analitzen les trajectòries de transició a la
vida adulta i les condicions materials d’existència de les persones
joves durant la crisi econòmica iniciada l’any 2008. El Volum 2 ofereix tres mirades
diferents sobre la situació i les necessitats de les persones joves: en primer lloc,
analitza diversos aspectes de la seva existència (com la salut, la llengua, la cultura i
l’oci). En segon lloc, estudia l’impacte de les variables de desigualtat social (el gènere,
el lloc de naixement, l’origen social i el territori de residència) sobre les seves
oportunitats i trajectòries vitals. Finalment, ofereix una mirada global sobre el col·lectiu
jove i el conjunt de les seves transicions a la vida adulta.

Evolución del racismo y la xenofobia en España :
[informe 2012] / Mª Ángeles Cea D’Ancona, Miguel S.
Valles Martínez (2013). Topogràfic: 323.12(460)”2012”
Aquesta és la cinquena edició de l’estudi anual realitzat per
l’Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Ministerio de
Empeo y Seguridad Social) a fi de tenir un coneixement ben acurat de
la realitat i poder establir mesures de prevenció i lluita contra el
racisme i la xenofòbia. Concretament en aquesta edició s’analitza
longitudinalment l’enquesta “Actitudes hacia la inmigración” realitzada
a finals de 2011 pel Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), per entendre
l’evolució de les percepcions i actituds vers la població estrangera.
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Situació laboral del jovent a Barcelona / Consell
Econòmic i Social de Barcelona (2013). Topogràfic: 331.5053.7(467.111)

En el context de la crisi econòmica, aquest informe recull l’evolució
dels principals indicadors del mercat de treball a Barcelona en relació
a les persones joves: població activa, atur registrat, contractació,
salaris i salut laboral. Un altre aspecte analitzat és l’actitud del jovent
davant del mercat de treball, la formació i l’emigració. L’Informe
proposa mesures per fer front a les transformacions que s’estan
produint en el mercat de treball a fi que que cap persona jove es quedi sense una
oportunitat de gaudir d’una feina digna.

La Formació professional i l'ocupació a Catalunya :
una ullada als indicadors des d'una perspectiva
comparada / Òscar Valiente (coord.), Adrián Zancajo, Àngel
Tarriño (2014). Topogràfic: 377:331.5(467.1) Val
Aquest nou informe de la Fundació Jaume Bofill pretén aportar una
nova mirada sobre la formació professional i la eseva relació amb el
mercat laboral a Catalunya. A partir d’una revisió comparada dels
principals indicadors i documents estratègics sobre la matèria, la
publicació presenta una diagnosi sobre la situació actual i els reptes de futir de la
formació professional al nostre país. També es presenten un conjunt de conclusions i
recomanacions per a la formulació de polítiques a partir d’una revisió detallada de les
principals tendències en l’àmbit internacional.

Handbook of research methods and applications in
urban economies / Peter Karl Kresl, Jaime Sobrino (eds.)
(2013). Topogràfic: 338 Urb
En aquest manual més de 17 col·laboradors de reconegut prestigi
procedents d'Àsia, Amèrica i Europa presenten capítols que tenen a
veure amb alguns dels aspectes més importants de les metodologies
d'investigació sobre les ciutats i les economies urbanes. El manual
consta de cinc parts: la metodologia, les diferències continentals, el
posicionament de les ciutats, la planificació per al futur, i les
estructures urbanes. L’IERMB hi participa amb el capítol 10 “An insight on the unit of
analysis in urban research, escrit per Joan Trullén, Rafael Boix i Vittorio Galletto.


Ressenyes:

Carlianne Patrick a Journal of Regional Science 54 (2)
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Crecimiento y competitividad : los retos de la
recuperación / Francisco Pérez García (2013). Topogràfic:
338.1(460)”2013”

L'Informe 2013 Fundació BBVA-Ivie sobre creixement i competitivitat,
analitza els reptes de la recuperació de l'economia espanyola. Perquè
l'economia espanyola pugui competir en el món actual i assolir un
desenvolupament durador l'informe destaca dos grans objectius
interrelacionats: impulsar un creixement generador d'ocupació i
incloent, i promoure una competitivitat avançada i estable. Competir i
créixer millor exigeix desplegar una estratègia que vagi més enllà dels ajustos i que
respongui a una visió àmplia dels problemes i dels objectius socioeconòmics col lectius.
Amb aquest propòsit, els autors defineixen una sèrie de reptes a curt i mig termini, i
proposen 15 línies d'actuació.

Homes i gènere : polítiques públiques locals i la
transformació de les masculinitats / Maria Freixanet
Mateo (coord.) (2013). Topogràfic: 396 Hom
Aquest llibre recull el treball fet per cinc investigadors i activistes en
temes de gènere i masculinitats, una recerca d'un any feta en el marc
del Seminari Ciutats i Persones 2013 (ICPS). Les preguntes que
plantejades indaguen sobre com afecten els dictats del gènere als nois
i als homes, com és el rol masculí hegemònic, i quin potencial tenen
les noves masculinitats i els comportaments masculins divergents de
la norma. Alhora, les propostes que s’elaboren aporten eines a les administracions
públiques, especialment de nivell local, per a l'abordatge dels problemes que genera la
masculinitat tradicional i per al canvi cap a una millor manera d'entendre allò masculí.

De la ciutat expansiva a la ciutat expectant : Sabadell
1978-2013: punt i final al creixement urbà, punt i
seguit a la transformació urbana / Oriol Mestre Vall,
Maties Serracant Camps (2013). Topogràfic: 711.4(467.1Sabadell) Mes
En aquesta publicació s’analitza l’important procés de transformació i
de creixement que ha experimentat la ciutat de Sabadell en els darrers
quaranta anys. Una metamorfosi que coincideix amb el període que va
de l’aprovació del Pla comarcal del 1978 fins a l’actualitat quan, amb la
caiguda de la bombolla immobiliària-financera i la posterior crisi econòmica i política,
s’esdevé un moment clau per fer balanç: d’entrada, perquè bona part de les previsions
del darrer pla urbanístic aprovat ja fa 20 anys s’haurien realitzat i, en segon lloc, per
l’emergència d’un nou paradigma en la configuració de les polítiques públiques,
especialment en l’àmbit de la gestió urbana.
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El Camp de Tarragona : catàleg de paisatge / Joan
Nogué i Font, Pere Sala i Martí (coords.)(2 vol.) (2012).
Topogràfic: 712(467.14) Cat

Segon catàleg de paisatge de Catalunya, d’una sèrie de set, realitzat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Obserbatori del Paisatge
de Catalunya. S'organitza en set blocs, precedits d'un preàmbul.
Identifica 29 unitats de paisatge, per a cadascuna de les quals es
descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el
paisatge, l'evolució històrica, l'organització actual, l'expressió artística,
la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d'observació i gaudi del
paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l'avaluació d'amenaces i
oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística.

GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe
executiu : Catalunya 2013 / Carlos Guallarte (dir.)
(2014). Topogràfic: GEM/Catalunya"2013"
L’Informe GEM-Catalunya 2013 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 2013. 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.

Discursos emergents per a un nou urbanisme /
(Revista Papers núm 57) (2014). Topogràfic: Papers 57
En aquest nou número de la revista Papers s’exploren (en 11 articles,
encapçalats per un del catedràtic d’urbanisme de la Universitat
Politècnica de Madrid José Fariña) els nous discursos que estan
emergint avui en dia en el camp de l’urbanisme i que fins ara no han
disposat de plataformes o de canals oficials per ser difosos. Es tracta
de discursos crítics i amb voluntat de revisar la tradició urbanística
vigent, tant pel que fa als enfocaments, com a les eines, a les
metodologies i als conceptes.
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L’urbanisme dels espais oberts: paisatge, lleure i
producció : workshop 2; 27 març 2014 / Enric Batlle ...
[et al.](2014). Topogràfic: Quaderns PDU/03
Les presentacions i taules de discussió d’aquest segon workshop s'han
centrat en discutir el paper que han de tenir els espais oberts en el
PDU metropolità, concretant-ne les problemàtiques i les seves
oportunitats; també en quines són les activitats, la gestió i la regulació
mes convenients dins del sòl no urbanitzable; així com en identificar
les estructures cíviques existents i posar en valor la capacitat de les
infraestructures verdes per millorar la relació entre els teixits consolidats i els espai
lliures.
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