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Filosofía inacabada / Marina Garcés (2015).

Topogràfic: 17 Gar

Aquest llibre consta de dues parts: en la primera, l’autora qüestiona
l’historicisme i es declara partidària d’un “ambientalisme filosòfic” que
preservi la varietat d’ecosistemes socials i personals i les seves formes
de pensament fora dels límits acadèmics. Es qüestiona la unicitat del
coneixement, aquest qüestionament demana una perspectiva nova des
d’on construir nous sistemes de pensament. La segona part és com
una “caixa d’eines”, el recurs als grans filòsofs del segle XX permet
presentar plantejaments i problemes per pensar aquesta filosofia
inacabada, i el seu pensament encara ens ajuda a llegir el nostre temps.



Fora de classe. Textos de filosofia de guerrilla /
Marina Garcés (2016). Topogràfic: 17 Gar
Recull d’articles publicats al diari Ara per la filòsofa Marina Garcés que
fan del pensament un lloc d’interpel·lació i de trobada, obren camins, i
el conjunt és un mapa inacabat de pistes perquè cadascun de nosaltres
ens en servim per transformar la vida. Aquí el pensament se’ns
presenta com una força personal i col·lectiva, íntima i pública, singular
i plural, irreductible i comunicable: una eina per a l’acció.



Dinámicas de estructuración socioresidencial en la
Barcelona metropolitana postindustrial: ¿hacia una
ciudad dual o cuarteada? / Sergio Porcel (2016). Topogràfic:
316.334.54(467.11) Por

Tesi doctoral del cap de l’àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB
que té com a objectiu principal conèixer millor com s'articula i com es
produeix la desigualtat urbana la metrópoli de Barcelona. Abasta un
període de 20 anys (aproximadament, 1991-2011) i les anàlisis es
dirigeixen a esbrinar quatre qüestions fonamentals: (1) conèixer com
ha evolucionat la distribució de la població en el territori metropolità de Barcelona
segons nivells de renda; (2) confirmar si el grau de segregació residencial
socioeconòmica ha augmentat en aquest àmbit; (3) delimitar l'estructura
socioresidencial i descriure com han evolucionat els diferents tipus d'àrees
socioresidenciales que la componen; i (4) identificar els principals factors que expliquen
les pautes que han seguit les dinàmiques d'estructuració socioresidencial durant aquest
període.
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El espacio político. Aproximaciones al giro espacial
desde la teoría política / Francisco Colom y Ángel Rivero
(eds.) (2015). Topogràfic: 32:91 Esp
Aquesta obra es fa ressò del paper de l'espai en la teorització política.
L'anomenat «gir espacial» s'inscriu en la pluralitat de girs epistèmics
(lingüístic, estètic, icònic) que van florir a les ciències humanes
després de l'enfonsament de l'estructuralisme. Aquesta nova
perspectiva no assumeix ja el temps i la cronologia com a dimensions
prioritàries en l'anàlisi de la política sinó que concedeix una especial
consideració a la seva constitució «topològica», això és, al «lloc» de les relacions
polítiques com a àmbit normativament constituït. L'espai es converteix així en objecte
primordial d'estudi i permet abordar amb una nova mirada alguns dels problemes
clàssics de la filosofia política.



Milagro en Barcelona / Javier Pérez Andújar, Joan Guerrero
(2014). Topogràfic: 325.14(467.111) Per
Aquest llibre ens submergeix visualment i narrativament en el paisatge
de la immigració que habita a la perifèria de les grans urbs, en aquest
cas Barcelona. L'empremta d'uns barris suburbials i de les seves
famílies que resta amagada davant d'una Barcelona que es presenta
com la millor botiga del món. Homes i dones vinguts de la Xina, de
l'Índia, del Pakistan, de qualsevol part del món, apareixen aquí
retratats en la seva vida diària, en el seu medi. D'alguns s'expliquen
els problemes particulars i de tots es pretén mostrar la seva problemàtica general, que
és l'eterna qüestió, l'infinit trencaclosques de qui ha decidit o ha necessitat emigrar. Els
dos autors d'aquest llibre travessen els límits, les fronteres urbanístiques de la ciutat,
per transgredir així les fronteres socials.
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Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic
Capitalism / Wolfgang Streeck (2014). Topogràfic: 330.342 Str
En aquest llibre, basat en les seves conferències sobre Adorno
impartides a Frankfurt en 2012, Wolfgang Streeck col·loca la crisi en el
context de la llarga transformació neoliberal de capitalisme de
postguerra que es va iniciar en la dècada de 1970. S'analitzen les
subsegüents tensions i conflictes que afecten els estats, els governs,
els votants i els interessos capitalistes, i com afecten la inflació, el
deute públic, i l'augment de l'endeutament privat. Streeck traça la
transformació de l'estat impositiu en l’estat endeutat, fins a la consolidació de l’estat
actual. Al centre de l'anàlisi hi ha la relació canviant entre el capitalisme i la
democràcia, a Europa i en altres llocs, i la creixent immunització del primer enfront de
la segona.


Ressenyes:

David Hollanders a Acta Politica 50 (3)
Paul Edwards a Historical Studies in Industrial Relations 37
Alpar Losonc a Panoeconomicus 62 (1)
Pieter Vanhuysse a Journal of European Social Policy 25 (4)
Chris Howell a Comparative Labor Law & Policy Journal 36 (1)
Maria Gavris a Economic Issues 21 (1)
Robert Boyer a Industrial & Labor Relations Review 68 (2)



Anuari Econòmic Comarcal 2016 / Josep Olivé Alonso
(2016). Topogràfic: 332.1(467.1)”2016”
Nova entrega de l’Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya, que publica
Caixa de Catalunya i dirigeix el professor Josep Oliver (des de 1990),
aquesta vegada ja sota el segell BBVA. Aquesta publicació radiografia,
en primer lloc, l’activitat catalana en conjunt, tant des del punt de vista
de la demanda com, especialment des de l’oferta. En segon lloc, se
centra en territoris més amplis que la comarca: les quatre províncies i
els set àmbits territorials. Finalment, fa una anàlisi de l’evolució
econòmica de cada comarca, tot estimant el PIB de cada sector, així com l’evolució de
l’afiliació a la seguretat social.
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L'Organització territorial dels governs locals :
afectacions, reptes i qüestions pendents en els
projectes de reforma local : 28 de gener 2014,
Barcelona / Xavier Forcadell i Esteller, Josep María Sabaté
Vidal (coords.) (2015). Topogràfic: 342.1:352(467.1) Org
El present document conté les ponències presentades a la quarta
jornada del cicle ”Governs locals: km 0. Interrogants i reptes sobre el
futur del món local” organitzades per la Diputació de Barcelona. En
aquesta jornada hi van participar prestigioses persones del món del Dret i destacats
professors de Geografia, dues visions que es complementen i permeten comprendre les
conseqüències que pot comportar la imposició de lleis molt difícils de posar el pràctica.
Els temes que s’hi van tractar van ser: la reforma del mapa municipal, els governs
locals intermedis, el paper de les comarques i les realitats metropolitanes.



Repensant la participació de la ciutadania al món
local / Marc Parés, Carola Castellà i Maria Garcia Brugada
(coords.) (2015). Topogràfic: 35.072.7:352(467.11)
Aquest volum recull les reflexions, les propostes i les conclusions dels
dos grups de treball formats per experts del món local, tècnics i
electes, i del món acadèmic en el marc del projecte Repensant la
participació de la ciutadania al món local, impulsat per la Diputació de
Barcelona. L'objectiu és revisar el concepte de participació ciutadana
en les administracions locals per tal de cercar noves formes de relació
entre l¡administració i la ciutadania que s'adaptin als temps actuals, i identificar els
reptes que poden contribuir, de manera significativa, a fer de la participació un element
central en la recerca de respostes per a les necessitats de la societat.



Recull de normativa sobre participació ciutadana a
l'àmbit local : darrera actualització : juliol del 2015 /
Josep Luís Martí (2016). Topogràfic: 35.072.7:352(467.11)
Aquesta publicació recull tota la normativa general i sectorial en
matèria de participació ciutadana, des de la perspectiva dels ens locals,
actualitzada el mes de juliol de 2015. El Bloc I del recull presenta els
principis generals de la participació política en l’àmbit municipal i els
principis del bon govern i del govern obert. El Bloc II presenta un
resum de les principals oportunitats de participació en l’àmbit local en
cadascun dels sectors més importants, per exemple, la sanitat, la salut pública,
l’educació, els serveis socials i l’urbanisme.
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Bon govern, transparència i integritat institucional al
govern local / Manuel Villoria (dir.) (2015). Topogràfic: 352 Bon
Aquesta publicació col·lectiva té una dimensió doble: d’una banda
tracta d’aclarir conceptes i d’analitzar l’estat de la situació en les
diferents àrees investigades; i de l’altra, es presenten les millors idees
i les pràctiques més desitjables per aportar solucions als governs locals
que vulguin endinsar-se en el camp del disseny de polítiques de bon
govern. Es poua en les principals aportacions teòriques i conceptuals
per construir models de bona governança amb possibilitats de ser duts
a la pràctica.



La coordinación metropolitana en el sistema federal
: experiencias y trazos institucionales / Alberto
Arellano Ríos (2016). Topogràfic: 352(72) Are
Aquesta obra intenta respondre a preguntes com: quins dissenys
institucionals o mecanismes per a la coordinació metropolitana s'han
traçat en els sistemes federals d'Amèrica Llatina; com conceben o
defineixen jurídicament les entitats federatives mexicanes les àrees i
zones metropolitanes; quins mecanismes de coordinació
intergovernamental s'han dissenyat per a la presa de decisions substantives en el
fenomen metropolità i quins factors políticoinstitucionals impedeixen i faciliten la
coordinació intergovernamental en les zones metropolitanes de Mèxic.



Think Like a Commoner: A Short Introduction to the
Life of the Commons / David Bollier (2014). Topogràfic:
352:32 Bol

Aquest llibre dissipa la idea errònia que els comuns són un fracàs
històric, una relíquia d'una altra era innecessària per al Mercat i per a
l'Estat, tot explicant la seva rica història i el seu prometedor futur: un
paradigma de cooperació i d'equitat que està reconstruint el nostre
món. Amb gran quantitat d’exemples fascinants, David Bollier descriu
la revolució silenciosa que és pionera en noves formes pràctiques
d'autogovern i producció controlades per les mateixes persones. El llibre explica com
els comuns: són un camp en què la innovació DIY (do it yourself) s’accelera, tot anant
de Wikipedia i l'intercanvi de llavors, als boscos comunals i el consum col·laboratiu;
desafien la narrativa estàndard de l'economia de mercat, explicant com la cooperació
genera valor significatiu i realització humana; i proporcionen un marc de dret i acció
social que pot ajudar-nos a avançar més enllà de les patologies del capitalisme
neoliberal.


Ressenyes:

Anna Grear a Journal of Human Rights & the Environment 5 (2)
Josh Stearns a Orion Magazine 34 (2)
Thomas Smith a Permaculture Magazine 80
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La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona :
propostes d'actuació des de l'àmbit local / Associació
Ecoserveis (2016). Topogràfic: 364.22:352(467.11) Pob
Aquest document té l'objectiu de proporcionar un marc de coneixement
per a la intervenció en matèria de pobresa energètica al món local i
oferir eines als ajuntaments per impulsar actuacions en aquest àmbit o
millorar-les. Amb aquesta finalitat, fa una diagnosi de la incidència de
la pobresa energètica en la demarcació de Barcelona i de les respostes
que hi van donant els serveis socials bàsics. També presenta un
catàleg d'actuacions d'àmbit local per a la sensibilització, la detecció, la capacitació dels
i les professionals, la millora de l'eficiència energètica, la rehabilitació d'edificis,
l'aprofitament de les energies renovables i la cerca d'estratègies de finançament.



Ambient, territori i paisatge : valors i valoracions /
Ramon Folch, Joasep Bru (2016). Topogràfic: 504:712 Fol
El resultat de la col·laboració entre els autors, des d’instàncies alhora
diferents i properes (biologia i geografia), és un llibre en què es
presenten de forma sòlida perspectives múltiples, en un exercici de
transversalitat intel·lectual. El resultat assoleix una multiplicació
veritable i fecunda, ja que no es tracta només un llibre de tarannà
naturalista, ni socioecològic, ni geogràfic, ni ètic, ni estètic, ni literari,
ni econòmic, ni polític, sinó tot això alhora i de forma completament
harmònica.



Territori i urbanisme. Estat i alternatives : document
final : Barcelona-Lleida, juny de 2016 / Josep Maria
Llop Torné (ed.) (2016). Topogràfic: 711(467.1) Ter
El present document és el resultat del Fòrum 2.012 CAT 21 sobre
Alternatives al Territori i Urbanisme de Catalunya. Ha estat realitzat de
forma cooperativa i oberta entre un conjunt de més de 300 persones,
entre els anys 2012 i 2015, en l’SCOT (Societat Catalana d'Ordenació
del Territori). Conté 255 propostes diverses construïdes a partir del
diàleg, que enfoquen els problemes del territori i l'urbanisme del país
amb un esperit propositiu.
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Revolución urbana y derechos ciudadanos / Jordi Borja
(2013). Topogràfic: 711.4 Bor
Aquest llibre aborda qüestions fonamentals de l'urbanisme, de la ciutat
com a espai públic i la ciutadania com a estatus que assigna deures i
drets iguals a totes les persones que conviuen en un territori. Així
mateix, examina críticament com les pautes d'urbanització dominants
neguen la vocació democràtica igualitària i solidària de la ciutat
desitjada. Finalment, exposa "el dret a la ciutat" com a concepte
analític i crític de la urbanització, i com a concepte integrador de les
estratègies i accions de resistència a les pautes urbanitzadores dominants.


Ressenyes:

Mario Torres Jofré a Revista INVI 83
Marina Subirats a RES 22
Blog Manuel Delgado 9/11/2015



La Utilització temporal dels buits urbans / Manu
Fernández i Judith Gifreu(dirs.) (2016). Topogràfic: 711.4:349.44 Uti
Aquesta publicació col·lectiva pretén contribuir a repensar el buit urbà
en relació als seus possibles usos temporals, que són una resposta a la
crisi, però expressen també una manera nova de fer ciutat en la qual
la societat és la gran protagonista, mitjançant la participació i la
creativitat. S’hi analitzen els espais en desús amb la perspectiva del
«mentrestant», amb un ampli recorregut que inclou el pensament
urbanístic, el marc normatiu, la governança i les visions sectorials i
dels agents. El treball integra reflexió acadèmica, pràctiques ciutadanes i polítiques
públiques.



Catalunya ciutats / Roger Subirà (ed.) (2015).

Topogràfic:

711.4(467.1) Cat

Aquest llibre és el reflex en paper de l’exposició “Catalunya ciutats”
organitzada pel departament de Territori i Sostenibilitat, que es va
celebrar durant el primes semestre de 2016 al Museu Marítim de
Barcelona. S’hi fa una reflexió al voltant del desplegament del fet urbà
al territori català, partint del Noucentisme per acabar projectant-se cap
al futur. És una mirada a mig camí entre l'art, el paisatgisme i
l'urbanisme, que recull una nova sensibilitat que aposta per recuperar,
des del món urbà, el contacte i els valors del món rural i natural.
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Urban Theory: New critical perspectives / Mark Jayne,
Kevin Ward (eds.)(2016). Topogràfic: 911.375 Urb
Obra col·lectiva els capítols de la qual exploren vint-i-quatre temes
(cada un d’ells escrit per un expert diferent) que representen noves
incorporacions al debat teòric urbà. A cada capítol es considera la
genealogia del tema en qüestió i també inclou estudis de casos que
expliquen els termes clau o proporcionen exemples empírics per guiar
el lector a una millor comprensió de com la teoria aporta llum a la
nostra comprensió de les complexitats de la vida urbana. Aquest llibre
ofereix una introducció crítica, original i trencadora, a la teoria urbana i pretén ser una
lectura essencial per als estudiants de grau i postgrau de geografia humana, sociologia,
antropologia,estudis culturals, economia, planificació, ciència política i estudis urbans.



MEGAREGIONS I DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE :
FACTORS ESTRATÈGICS PER A L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA EN EL CONTEXT EUROPEU / Joan Marull i Rafael
Boix (eds.) (2016). Topogràfic: Papers/58
Nou número de la revista PAPERS, editada per l’IERMB, aquesta
vegada dedicat a “Megaregions i desenvolupament urbà
sostenible”. Aquest número, que ha estat editat per Joan Marull de
l’IERMB i Rafael Boix de la Universitat de València, gira a l’entorn
de les megaregions en tant que escales emergents i rellevants per
formular estratègies de desenvolupament sostenible. Al llarg dels
articles es van desplegant elements conceptuals, analítics i propositius: des de la
fonamentació teòrica de la megaregió com a unitat d’estudi, fins a les polítiques
necessàries per consolidar un model de creixement inclusiu i sostenible a la megaregió
de Barcelona-Lió, passant per la caracterització de les principals dinàmiques
socioeconòmiques i ambientals que han cristal·litzat a les dotze megaregions de la Unió
Europea.
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Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación /
Richard Sennett (2012). Topogràfic: Sennett/03
Aquest llibre, segon de la trilogia Homo faber, s'ocupa de la naturalesa
de la cooperació, explica les seves característiques i estudia seus
problemes, des dels rituals de les esglésies i els gremis medievals fins
a les aparents formes de cooperació a internet, passant per les
primeres formes d'urbanitat cortesana, els nous estils de la diplomàcia
de l'edat moderna, les comunitats d'ex esclaus nord-americanes, els
conflictes ètnics, etc., per acabar denunciant el caràcter poc cooperatiu
de la societat dels nostres dies, producte de les transformacions que el capitalisme
contemporani ha produït en el triangle social constituït per l'autoritat guanyada, el
respecte mutu i la cooperació durant una crisi.


Ressenyes:

Gary Alan Fine a European Journal of Sociology 53 (3)
Donald N. Levine a The American Journal of Sociology 118 (3)
Gijs Ockeloen a Design Journal 15 (4)
Christian Maravelias a M@n@gement 15 (3)
Edward Skidelsky a New Statesman 141
Justin McGuirk a Art Review 58
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