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Ricos y pobres / Julio Carabaña (2016).

Topogràfic: 316.3(460)

Car

Llibre escrit amb la volutat de desmuntar el tòpic que diu que
desigualtat econòmica a Espanya ha augmentat amb la crisi. Amb gran
profusió de dades, l’autor demostra que aquest increment no és més
gran que la disminució que es va donar en el període anterior. De fet,
també demostra que la renda disponible ha estat més alta que durant
els anys anteriors a la "gran recessió". L’autor conclou que n'hi hauria
prou que els més pobres tinguessin un 1,5% més de la renda de la
població espanyola perquè la desigualtat aconseguís el nivell més baix de la història.



España 2015. Situación social / Cristóbal Torres
(coord.)(2015). Topogràfic: 316.3(460)”2015”
Aquesta obra és el resultat d'una missió d'envergadura: quinze
capítols cada un d'ells amb un director referent en el seu àmbit i un
equip d'uns deu autors de mitjana, on s'intercalen diferents
generacions de sociòlegs; en total hi han participat 160 professors i
investigadors, tot plegat coordinat per Cristóbal Torres Albero,
catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid. En les
seves 1740 pàgines s’hi porta a terme una anàlisi longitudinal exhaustiva de
l'estructura i la situació social espanyola, molt especialment al llarg de les dues últimes
dècades, un període d’inflexió i singularització del procés que comença a Espanya amb
la Transició política, ja fa quaranta anys.


Ressenyes:

Juan-Ignacio Martínez-Pastor a Revista REIS 155
Livia García Faroldi a Revista Española de Sociología 25 (3)
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Raó de Catalunya : la societat catalana al segle XXI /
Salvador Giner i Oriol Homs (dirs.) (2016). Topogràfic:
316.3(467.1)”20”

Aquesta obra, dirigida pels sociòlegs Salvador Giner i Oriol Homs, i
fruit de la col·laboració entre l’Institut d’Estudis Cayalans i l’editorial
Enciclopèdia Catalana, ofereix una anàlisi sociològica de les
transformacions que viu el país en terrenys fonamentals com
l’econòmic, el tecnològic, el cultural, el generacional, el lingüístic i el
del teixit social, i també n’apunta els reptes. En l'obra han participat
una trentena d’acadèmics especialistes en diferents disciplines, com Josep Fontana,
Marina Subirats, Joan Manuel Tresserras, Germà Bel, Oriol Nel·lo, Joan López o Ricard
Gomà.



La Destrucción de la ciudad : el mundo urbano en la
culminación de los tiempos modernos / Juanma Agulles
(2017). Topogràfic: 316.334.56 Agu
En aquest assaig, Juanma Agulles ens planteja un recorregut per les
diferents formes que ha adoptat la destrucció de la ciutat a través de
l'industrialisme i els seus plans urbanístics i arquitectònics, alhora que
és una reflexió sobre les possibilitats de sortir de la "ciutat sense
límits", tot assenyalant algunes pistes que ens poden conduir fora de
l’estancament en què ens trobem, cap a una ciutat de convivència i
emancipació.



Aldeanos urbanos : grupo y clase en la vida de los
italoamericanos / Herbert J. Gans (2015). Topogràfic:
316.334.56(73) Gan

Traducció al castellà d’un clàssic de la sociologia urbana. Aquest llibre
descriu la vida dels italoamericans al West End de Boston al
començament dels anys seixanta, en un període de transició en el que
comencen a manifestar-se processos de mobilitat social des de la
classe baixa cap a la classe mitjana. Mitjançant un treball de camp
basat en l'observació participant i amb gran material provinent
d'entrevistes a informadors privilegiats, especialment a responsables de les institucions
del barri ja polítics i gestors de l'ajuntament, Herbert J. Gans realitza un exhaustiu
estudi de comunitat en el qual es descriuen valors i comportaments que permeten
comprendre la relació de la classe baixa amb les altres classes socials i en especial la
dificultat per defensar els interessos d'aquella davant els poders públics dominats per la
classe mitjana.
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Capitalismo y turismo en España : del "milagro
económico" a la "gran crisis" / Ivan Murray Mas (2015).
Topogràfic: 338.48(460) Mur

Basada en la tesi doctoral de l’excol·laborador de l’IERMB Ivan
Murray, aquesta obra aborda el paper central que ha jugat el negoci
turístic en l'economia espanyola. La qüestió turística ha estat
considerada sovint com una cosa d'escassa rellevància, i fins i tot hi
ha qui sosté que les bases morals de la dictadura es van erosionar
gràcies al turisme. No obstant això, mitjançant l'expansió turística es
va aconseguir salvar financerament el règim i també es van assentar les bases del
model neoliberal espanyol. Les zones turístiques del litoral espanyol es van convertir en
laboratoris des d'on es difondrien les estratègies espacials del capital. Així doncs, es va
perfilar com a eix d'expansió el nexe entre el sector financer-immobiliari i el turístic. És
per això que el tsunami urbanitzador ha colpejat amb gran intensitat el litoral turístic.


Ressenyes:

Enrique Navarro Jurado a Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (69)
Rocío del Carmen Serrano Barquín a El Periplo Sustentable (29)
Blog Oriol Nel·lo 18/09/2015
Carlos J. Baños Castiñeira a Investigaciones turísticas (9)



Nous governs locals : regeneració política i
estabilitat pressupostària / Alfredo Galán Galán
(coordinador); Juan Carlos Covilla Martínez, Tomàs Font i
Llovet, Ricard Gracia Retortillo, Marc Vilalta Reixach (2016).
Topogràfic: 352(460) Nou

Aquesta obra n aquest sentit, s’estructura en dues grans parts. En la
primera, s’aborda la relació entre els governs locals i la regeneració
política, i s’analitzen les possibles reformes del sistema electoral, la
redefinició de les estructures locals —des dels districtes fins a les àrees
metropolitanes—, l’estatut dels càrrecs electes locals o la relació entre el principi
democràtic i els pressupostos municipals. La segona part de l’obra gira entorn de la
relació entre els governs locals i l’economia: s’estudien les mesures adoptades sobre el
control del deute i del dèficit en relació amb les entitats locals, així com l’impacte que
les mesures aprovades per la LRSAL i lligades al principi constitucional d’estabilitat
pressupostària poden tenir en la definició i el desenvolupament del principi
d’autonomia local.
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Catalunya, xarxa de ciutats : el municipalisme de
Pasqual Maragall i la seva influència en la
governança de Catalunya / Marc Pradel Miquel (2016).
Topogràfic: 352(467.1) Cat

Aquest llibre analitza el pensament i l'acció municipalista de Pasqual
Maragall, traçant una línia de continuïtat entre la seva contribució a la
transformació de la ciutat de Barcelona i l'impuls al municipalisme
català durant el seu mandat com alcalde (1982-1997) i la seva acció
política com a President de la Generalitat entre 2003 i 2006. L'autor
defineix les principals característiques del pensament municipalista de Maragall, i ens
mostra la coherència entre l'acció política del Maragall alcalde i l'acció política del
Maragall President, que impulsa l'enfortiment institucional dels governs locals i la
descentralització de les polítiques sectorials del Govern de la Generalitat.



Governar la Barcelona real : Pasqual Maragall i el
dret a la ciutat metropolitana / Mariona Tomàs Fornés
(2017). Topogràfic: 352(467.11) Tom
Aquesta recerca analitza el pensament i l'acció política de Pasqual
Maragall en relació amb l'àrea metropolitana de Barcelona des de finals
dels anys 1970 fins al 2006. Gràcies a una exhaustiva anàlisi
documental i la realització d'entrevistes, la recerca aprofundeix en la
concepció política del que ell anomena la Barcelona real o la ciutat
metropolitana. L'autora mostra també l'evolució del pensament
metropolità de Maragall un cop dissolta la CMB l'any 1987 i posteriorment com a cap de
l'oposició al Govern i com a President de la Generalitat.



Repensar las políticas sociales : predistribución e
inversión social / Joseba Zalakain y Borja Barragué
(coords.)(2017). Topogràfic: 364.42/.44(460) Rep
Aquesta obra col·lectiva pretén reflexionar sobre el recorregut que
tenen la inversió social i l'aposta per les polítiques predistributivas i
sobre els seus límits i possibilitats. Per a això, disset experts de
diverses universitats i centres d'anàlisi de les polítiques socials
examinen algunes de les problemàtiques i necessitats que solen
assenyalar-se a l'hora d'impulsar aquestes orientacions (les creixents
dificultats per a la mobilitat social, el desplaçament del risc de pobresa a les famílies
amb fills i a la joventut, la desigualtat educativa ...) i reflexionen sobre la forma en què
aquestes orientacions podrien materialitzar-se en àmbits com la garantia d'ingressos, el
mercat de treball, l'organització empresarial, els serveis socials o la fiscalitat.
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Cradle to cradle : (de la cuna a la cuna) :
rediseñando la forma en que hacemos las cosas /
William McDonough i Michael Braungart (ed.)(2010). Topogràfic:
504 McD

Aquesta és una obra de referència en matèria de disseny sostenible,
que ha contribuït a consolidar aquesta línia de pensament i actuació,
tot posant les bases conceptuals de la denominada economia circular.
El llibre és un manifest que recull una filosofia i una pràctica
radicalment diferents sobre l'eco-efectivitat en qüestions industrials.
Segons els autors, els productes s'han de concebre de manera intel·ligent i amb la
intenció que el seu final sigui com el d'un element natural que, quan mor, inicia un nou
cicle de vida, ja que en la natura no es perd res sinó que tot es transforma i reutilitza.
A través de l'elaboració de tots els seus principis des de l'experiència del (re)disseny de
qualsevol cosa, els autors presenten una apassionant i viable forma de canvi.


Ressenyes:

Héctor Gustavo Giuliano a Revista Argentina de Ingeniería III, 2014
Dolores Wilber a Environmental Practice 12 (1)
Mark Peterson a Journal of Macromarketing 24 (1)
Alis Valencia a Consulting to Management 14 (3)
Sue Hamel a Canadian Journal of Environmental Education 12
Karri Winn a Journal of the Community Development Society 33 (2)
Peter Clegg a Architectural Review 214 (1281)



La planificación territorial sostenible / Fátima E.
Ramallo López (2014). Topogràfic: 504:711 Ram
Aquesta obra tracta de respondre a la pregunta de si en el nostre
ordenament jurídic, podem trobar el conjunt de regles jurídiques
necessàries per dur a terme un desenvolupament territorial sostenible
o si per contra, la presa de decisions urbanístiques en convergència
amb els requeriments del desenvolupament sostenible es fa dependre
exclusivament de les "bones intencions" del planificador. Així, l’estudi
s’aborda des de la perspectiva dels principis generals del Dret,
esbossant un subprincipi, el del desenvolupament urbà sostenible, que igual que els
principis d'integració, de precaució i acció preventiva, o fins i tot de prevalença de la
protecció ambiental sobre l'ordenació del territori, desenvolupen i complementen el
més ampli principi de desenvolupament sostenible.

5



Perspectivas urbanas 9: nombrar lo urbano / José
María García-Pablos (ed.)(2016). Topogràfic: 711 Nom
Publicació fruit de la novena edició del cicle de conferències que
organitza l’Escola d’Arquitectura, Enginyeria i Disseny de la Universidad
Europea de Madrid. Es tracta d’un glossari de prop de 100 termes fet
des de l’aproximació al concepte nu, que posa el focus en la crítica de
models de ciutat obsolets i/o insostenibles. Glosses fetes tant per
autors rellevants convidats expressament, o bé manllevades dels
clàssics de la literatura urbanística i del pensament en general.



La métropolisation en question / Cynthia Ghorra-Gobin
(2015). Topogràfic: 711.4 Gho
Per tal d'anar més enllà del debat nacional que oposa la “França del
fluxos” i la " França perifèrica", l'anàlisi posa de manifest la
convergència de dues tradicions científiques (França, Estats Units). I
això permet identificar de forma rellevant el tema central de la
metròpoli, a banda de les desigualtats socials i espacials: la modificació
de les relacions d'un Estat centralitzat amb el seu territori.


Ressenyes:

Stéphane Sadoux a Journal of Urbanism: International Research on Placemaking
and Urban Sustainabiliy 10 (2)



La luz de la ciudad : el proceso de urbanización en
España a partir de las imágenes nocturnas de la
Tierra / Oriol Nel·lo (dir.)(2016). Topogràfic: 711.4(460) Luz
Aquesta publicació és fruit d’un treball d’investigació dut a terme al
departament de Geografia de la UAB pels membres del Grup d’Estudis
sobre Energia, Territori i Societat (GURB) dirigits pel professor Oriol
Nel·lo. S’hi analitzen les transformacions que han tingut lloc a les
ciutats espanyoles a través de les imatges satel·litals nocturnes de la
terra per constatar que l’extensió i la intensitat de la lluminositat
emesa per les principals àrees urbanes s’ha incrementat de forma molt destacada en
els darrers anys, i han superat, fins i tot, les magnituds ja conegudes en relació al
consum de sòl. Aquest estudi també presenta una tipologia de l’evolució de les
principals ciutats espanyoles i una comparació amb les transformacions de 20
metròpolis europees.


Ressenyes:

Blog Oriol Nel·lo 16/03/2016
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Barcelona supermodelo : la complejidad de una
transformación social y urbana (1979-2011) /
Alessandro Scarnato (2016). Topogràfic: 711.4(467.111) Sca
Aquest llibre se centra en els esdeveniments que van marcar el ritme
de les transformacions viscudes a Ciutat Vella des de 1979, quan es
van celebrar les primeres eleccions democràtiques a Espanya, fins al
2011, quan, després de trenta-dos anys al govern municipal, el partit
socialista va perdre les eleccions. Es tracta del relat d'un procés
irrepetible construït a partir de les operacions dutes a terme al centre
històric de la ciutat a nivell polític, social i arquitectònic en un moment marcat per la
immigració, el turisme i la globalització.



Estructuras residenciales y movilidad : más allá de la
segunda residencia / Julio A. del Pino Artacho (2015).
Topogràfic: 728(460) Pin

Aquesta investigació mostra la segona residència com un assumpte
complex i paradoxal, que permet reflexionar sobre les relacions entre
mobilitat i lloc en les societats contemporànies. Gran part del seu
itinerari empíric ens porta per friccions espacials i temporals que
mostren el marc d'oportunitats i restriccions en el qual la segona
residència es porta a terme. S'observen així els processos demogràfics
i residencials, tractant d'identificar trajectòries que incorporen memòries i expectatives,
herències i inversions. Trobem, entre elles, les dels jubilats estrangers de les costes,
les dels joves acabats emancipats, les dels neorurals connectats, les de les famílies
desfent-se de incòmodes herències, les dels majors retornats, ... Tots aquests diversos
tipus socials conflueixen en l'habitatge secundari com sintetitzador de fluxos i
ancoratges, de vells i nous vincles activats pel trànsit dels seus habitants.


Ressenyes:

Vicent A. Querol i David Muñoz Rodríguez a Revista Española de Sociología (RES)
26 (1)
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Repensar la metròpoli: noves claus per a un projecte
col·lectiu (Anuari metropolità de Barcelona 2016) /
Ricard Gomà ...[et al] (2017). Topogràfic: Anuari/2016
Nova edició, amb un format nou, de la sèrie d’Anuaris Metropolitans
que es venien publicant des de l’any 2011 per l’IERMB. 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 2016 pels equips
de l’IERMB que han estat treballant en l’anàlisi de les dinàmiques
urbanes, socioeconòmiques i ambientals que configuren la realitat
metropolitana avui. “Repensar la metròpoli” vol presentar i oferir a la comunitat els
trets més estratègics i emergents de la nova agenda metropolitana de recerca. Ho fa
per mitjà de dotze articles que dibuixen un itinerari per paisatges metropolitans
diversos i alhora interconnectats.



GEM : Global Entrepreneurship Monitor : informe
executiu : Catalunya 2016 / Carlos Guallarte (dir.)
(2017). Topogràfic: GEM/Catalunya"2016"
L’Informe GEM-Catalunya 2016 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 2016. 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.
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