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Cities of Europe : changing contexts, local
arrangements, and the challenge to urban cohesion
/ Yuri Kazepov (ed.) (2005). Topogràfic: 316.334.56(4) Cit
Aquest llibre examina els efectes dels canvis de contextos sobre
l’ordre espacial i polític de les ciutats d'Europa occidental. Conté
contribucions de coneguts estudiosos del camp dels estudis urbans, i
contribueix de manera important als debats sobre la naturalesa de les
transformacions socioeconòmiques, de les tensions que estan donant
lloc, i de com les tracten les societats urbanes europees occidentals. En els diferents
capítols es discuteixen qüestions com la identitat de les ciutats ciutats, si hi ha
segregació, i quines polítiques locals s'estan desenvolupant per fer front a l'exclusió
social i la pobresa.


Ressenyes:

Laurent Gobillon a Population 60 (1/2)
Stanley D. Brunn a Geographical Review 97 (1)
Oana Pusa Mihaescu a Journal of Urban Affairs 30 (1)
Howard Prosser a Limina 12
Guy Baeten a European Urban and Regional Studies 14 (2)
Jeroen Van Der Waal a International Journal of Urban and Regional Research 30 (3)



L'Índex de gentrificació de Barcelona : hi ha
gentrificació a Barcelona? : com es defineix? : com
es pot combatre? / Joan R. Riera (2018). Topogràfic:
316.334.56:711.5(467.111) Rie

Segons l’autor, la gentrificació és un debat obert de plena actualitat,
sobre el qual no és senzill construir-se una opinió, ja que efectivament
existeix però és de molt complexa mesura i abordatge des de les
institucions. L’objectiu d’aquest assaig és ben senzill i, al mateix
temps, ambició: desgranar, aplicant el mètode científic, en què
consisteix el fenomen de la gentrificació.
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Ce que les riches pensent des pauvres / Serge Paugam,
Bruno Cousin, Camila Giorgetti, Jules Naudet (2017). Topogràfic:
316.47 Pau

Aquest llibre investiga el rebuig a la barreja social mostrada per les
classes més altes, i ho fa a partir d’un gran estudi comparatiu sobre la
percepció de la pobresa i la desigualtat als barris benestants de tres
grans metròpolis: París, São Paulo i Delhi. A partir d'entrevistes en
profunditat, es fa avinent que les aspiracions a viure en ghettos
daurats no només estan motivades per una recerca de prestigi i
qualitat de vida, sinó també per les representacions que els rics tenen del pobres, que
els indueixen protegir-se’n. Més enllà de la por a la delinqüència i la por a la
insalubritat, emergeix la por, per part de les elits, a ser contaminats per uns estils de
vida que consideren culturalment indesitjables o moralment perjudicials.


Ressenyes:

Eguzki Urteaga a Revista de Investigaciones Políticas y Sociologicas (RIPS) 17 (1)
Alizée Delpierre a Revue Française de Science Politique 67 (5)
Niccolò Morelli a Sociologia Urbana e Rurale 116



Foundational economy : the infrastructure of
everyday life / Foundational Economy Collective (2018).
Topogràfic: 330.342 Fou

Privatització, elecció de mercat, externalització: són les consignes que
han configurat la política en nombrosos estats democràtics en l'última
generació. El resultat final és la degradació de l'economia fundacional.
L'economia fundacional comprèn la infraestructura material en la base
de la vida civilitzada —com ara les canonades d'aigua i les
clavegueres— i els serveis providencials com l'educació, l'assistència
sanitària i la cura dels ancians que es troben a la base de qualsevol vida civilitzada.
Aquest llibre mostra com es van construir aquests serveis entre 1880 i 1980 perquè es
paguessin col·lectivament, es lliuressin col·lectivament i es consumissin col·lectivament.
Aquest sistema de provisions s'ha vist soscavat en l'era de la privatització i
l'externalització. El llibre descriu els principis que han de guiar la renovació de
l'economia fundacional i les iniciatives que podrien començar a posar en pràctica
aquests principis.


Ressenyes:

John Tomaney a LSE Review of Books 11/09/2018
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Renta básica incondicional : una propuesta de
financiación racional y justa / Jordi Arcarons, Daniel
Raventós i Lluís Torrens (2017). Topogràfic: 330.59 Arc
Aquest llibre és el resultat d'una investigació que es pot resumir amb
aquestes paraules: la renda bàsica, una assignació monetària
incondicional a tota la població d'una quantitat almenys igual al llindar
de la pobresa, es pot finançar mitjançant una reforma fiscal. La
investigació mostra les diferents possibilitats que existeixen a partir de
la realitat econòmica i impositiva del Regne d'Espanya. El llibre
proposa que la renda bàsica no es contempli com una realitat per a les dècades més
llunyanes d'aquest segle, sinó que la seva aplicació sigui relativament immediata tot
aportant moltes raons normatives i tècniques.



Libertad incondicional : la renta básica en la
revolución democrática / David Casassas (2018).
Topogràfic: 330.59 Cas

El gir neoliberal del capitalisme ha suposat un aprofundiment de la
dinàmica desposseïdora d'aquest sistema. Per si fos poc, ens trobem
davant d'una nova sacsejada, vinculada al desenvolupament
tecnològic, que amenaça amb la destrucció de milions de llocs de
treball. Així, no té sentit lligar la supervivència de la gent
exclusivament a una feina cada vegada més escassa i més precària.
Aquest llibre ens dóna pistes per fer de les grans transformacions que estem vivint una
oportunitat per prendre el control de les nostres vides. Perquè la renda bàsica
suggereix que la nostra existència no està en venda, que hi ha importants línies
vermelles que no haurien de ser creuades.



La renta básica en la era de las grandes
desigualdades / David Casassas y Daniel Raventós (2011)
(eds.). Topogràfic: 330.59 Cas
Recull d’articles fruit de les ponències presentades al X simposi de la
Xarxa Renta Básica celebrat a Gijón. El llibre està dividit en quatre
parts: una primera centrada en aproximacions filosoficopolítiques a la
renda bàsica; una segona que gira al voltant de problemes i
discussions propis de la ciència política, teòrica i empírica; una tercera
que, per la naturalesa dels fenòmens i debats que aborda, s'aproxima
a l'àmbit de la sociologia; i una quarta que inclou propostes i models de finançament i
de canvi institucional provinents del camp de la ciència econòmica.
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La Nostra policia : el model de seguretat de
Catalunya des de 1978 fins als atemptats de 2017 i
l'1 d'octubre / Jaume Bosch (2018). Topogràfic: 343.9 Fas
El sistema policial de Catalunya va néixer els anys vuitanta, confrontat
amb el model centralista i repressor del franquisme. Des d'aleshores
s'ha anat consolidant fins a substituir els cossos de seguretat de
l'Estat, un fet gairebé inèdit en els darrers quaranta anys en països
que no són independents. Però no tot han estat encerts. Jaume Bosch
aporta elements d'anàlisi que ajuden a entendre com hem arribat fins aquí, quines
resistències ha exercit i exerceix l'Estat central, i quina seguretat ha de voler una
societat democràtica que s'enfronta al sorgiment d'ideologies reaccionàries, un
terrorisme globalitzat i noves formes de criminalitat.



La fuerza del orden : una etnografía del accionar
policial en las periferias urbanas / Didier Fassin
(2016). Topogràfic: 343.9 Fas
Per comprendre les interaccions concretes dels agents de la policia
amb part de la població més marginada, Didier Fassin va compartir
durant quinze mesos la rutina de les brigades anticriminalitat en els
suburbis parisencs. Aquest llibre és el fruit de la seva investigació,
que conclou que la tasca policial apunta menys a protegir l'ordre
públic que a sostenir cert ordre social caracteritzat per la iniquitat i
l'estigmatització dels grups vulnerables, en particular entre els
immigrants i les minories ètniques i racials.


Ressenyes:

Eric Marlière a Année Sociologique 60 (1)
Manuel Boucher a Sociologie du Travail 54 (3)
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Canvi d'època i de polítiques públiques a Catalunya /
Ricard Gomà i Joan Subirats (coords.) (2019). Topogràfic:
351.84(467.1) Can

En aquest llibre, coeditat pel director de l’IERMB, Ricard Gomà,
s’intenta esbrinar com han afectat les polítiques públiques el conjunt
de transformacions, de crisis, que han sacsejat la societat catalana en
els darrers temps. S’hi pren en consideració un ampli ventall de
polítiques de la mà dels principals coneixedors de cadascuna d’elles.
No es tracta d’una simple llista, es troben vertebrades en les grans
dimensions de l’acció pública: les que defineixen les regles del joc (nivells
d’autogovern, finançament i recursos públics, estructures de gestió); les polítiques
directament vinculades al model econòmic, l’ocupació i el teixit productiu; els camps
d’acció de l’Estat de benestar en sentit ampli (del sistema educatiu a la garantia social
d’ingressos); Internet i la societat de la informació (des de l’estructura comunicativa
fins a l’economia col·laborativa digital); les polítiques que operen sobre la configuració
del territori i la producció col·lectiva de l’espai, i el conjunt d’estratègies de transició
ecològica en els diferents vectors de la sostenibilitat.



Movimientos sociales y derecho a la ciudad :
creadoras de democracia radical / Pedro Ibarra, Ricard
Gomà, Salvador Martí, Robert González (eds.) (2018). Topogràfic:
352:32 Mov

En aquest llibre s'estudien els moviments socials sorgits en aquests
últims anys. Molts d'ells, tot i mantenir eixos de vinculació amb els
seus referents històrics, defineixen noves estratègies i noves formes
organitzatives i produeixen també gramàtiques innovadores d'acció.
Les mobilitzacions del 15M, les lluites enfront de les polítiques
d'austeritat i contra la desigualtat creixent fan sorgir aquests nous moviments que
disputen horitzons de transformació política, sociocultural i econòmica davant de noves
expressions dominants d'autoritarisme i injustícia. Des d'aquests perfils, els moviments
socials estudiats —urbà/veïnal, autogestió, laboral, feminista, refugiats/migrants,
ecologistes i sobiranies de proximitat— comparteixen certs trets com a estratègies
d'autonomia més enllà de lògiques de resistència, repertoris d'acció més disruptius i al
seu vegada comunitaris i la conformació de lluites i noves subjectivitats en l'espai urbà,
amb voluntat d'impacte en el municipalisme i en les polítiques on es disputa el dret a la
ciutat.
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Nuevos movimientos sociales : de la calle a los
ayuntamientos / Pedro Ibarra, Salvador Martí, Mercè
Cortina-Oriol, Ariel Sribman (eds.) (2018). Topogràfic: 352:32 Nue
Aquest llibre, aplega un conjunt d’articles que pretenen destacar les
transformacions, les noves orientacions estratègiques i els impactes
imprevistos dels actuals moviments socials, comparant-los amb els
anteriors moviments. El conjunt d'aquestes aportacions es mou en
dues àrees: una més general, d'anàlisi de grans tendències, i una altra
específicament centrada en els canvis en la gestió municipal, derivats
de les noves formes d'acció política, al seu torn provinents dels nous moviments
socials. Així, entre altres coses, s’analitzen els impactes dels moviments socials en un
terreny molt concret, operatiu i rellevant: l'espai municipal.



Metropolitan governance : capacity, democracy and
the dynamics of place / Hubert Heinelt i Daniel Kübler
(2006). Topogràfic: 352.9 Met
Aquest llibre ofereix una anàlisi transnacional dels problemes i
desafiaments contemporanis per al govern de les regions urbanes. Els
estudis de cas a Alemanya, Espanya, França, Grècia, Països Baixos,
Finlàndia, Regne Unit, Suïssa, Austràlia, EUA i Canadà posen especial
èmfasi en les tensions que es basen en la capacitat de govern
metropolità i la legitimitat democràtica. Els autors desenvolupen i
utilitzen un marc analític centrat en la dinàmica del lloc i i ban contribucions originals
als debats sobre la naturalesa de la governança metropolitana.


Ressenyes:

Enrico Gualini a Journal of Economic & Social Geography 99 (4)
Joachim Blatter a Politische Vierteljahresschrift 46 (4)



Logística urbana : manual para operadores logísticos
y administraciones públicas / Ignasi Ragàs Prat (2018).
Topogràfic: 656:711.4 Rag

Aquest llibre analitza tots els factors que intervenen en les diferents
tipologies de la logística urbana: la seva planificació i regulació per
l'Administració, les tècniques per optimitzar l'activitat dels operadors,
les infraestructures logístiques, l'ús de les tecnologies de la informació
i la influència del comerç electrònic. També aborda els sistemes per fer
més eficient i sostenible la logística urbana, com les rutes de
distribució, la capacitat de càrrega dels vehicles, els combustibles, l'eficiència
energètica o els vehicles no contaminants.
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Miserie e splendori dell'urbanistica / Ilaria Agostini i
Enzo Scandurra (2018). Topogràfic: 711 Ago
Aquest llibre ens ofereix una reflexió general sobre el destí d'una
disciplina, l’urbanisme, que neix amb l'edat contemporània, de les
influències que ha tingut al llarg del temps, de les seves recents
metamorfosis i, sobretot, de les transformacions reals que l'objecte
central de la mateixa, la ciutat, ha patit amb les grans revolucions
econòmiques, socials i ambientals de la nostra època. S’hi ofereix una
imatge que busca l’equilibri entre un espai universal, que és el del
pensament urbanístic (però també filosòfic, sociològic, ecològic, antropològic) i, un altre
d’exemplificatiu, local, que és el d'Itàlia, de les seves ciutats, però no sense freqüents
referències a altres experiències europees i internacionals.


Ressenyes:

Francesco Indovina a Blog Casa de la cultura 14/09/2018
Giancarlo Consonni a Blog Casa de la cultura 15/06/2018



Verso una pianificazione antifragile : come pensare
al futuro senza prevederlo / Ivan Blečić i Arnaldo Cecchini
(2016). Topogràfic: 711 Ble
El concepte d’antifragilitat va un punt més enllà del de resiliència. Els
autors d’aquest llibre pensen que el vertader objectiu de la planificació
no ha de ser la mera resiliència, que no es tracta de fer la ciutat només
resilient, capaç de recuperar-se de les pertorbacions, de les incerteses,
dels imprevistos; es tracta de convertir la ciutat en antifràgil, de tal
manera que amb les pertorbacions, les incerteses, els imprevistos, hi
puguin guanyar, evolucionar i millorar.


Ressenyes:

Francesco Indovina a Blog Casa de la cultura 23/06/2017
Andrea Villani a Blog Casa de la cultura 10/11/2017



Urbanismo: una inmersión rápida / Juli Esteban
Noguera (2018). Topogràfic: 711 Est
Des de la convicció que l'urbanisme afecta inexorablement tots els
ciutadans, aquest llibre divulgatiu de Juli Esteban tracta de facilitar el
coneixement dels seus elements fonamentals. La ciutat com a
producte històric, els fins de l'urbanisme, la naturalesa del procés
urbanístic i els procediments de projecte i de gestió són temes que el
llibre desenvolupa i tracta d'explicar amb claredat. Així mateix, com a
final del relat, es destaquen aquells problemes que, segons el parer de
l'autor, reclamen més atenció en l'urbanisme d'avui.
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Cities for people / Jan Gehl (2010).

Topogràfic: 711.4:301 Gehl

Durant més de quaranta anys, Jan Gehl ha ajudat a transformar els
entorns urbans de tot el món a partir de la seva recerca sobre la
manera com les persones realment utilitzen -o podrien utilitzar- els
espais on viuen i treballen. En aquest llibre revolucionari, Gehl
presenta el seu últim treball creant (o recreant) paisatges urbans a
escala humana. Explica amb claredat els mètodes i eines que utilitza
per reconfigurar paisatges urbans inqüestionables en els paisatges que
creu que han de ser: ciutats per a la gent. Tenint en compte la
modificació de la demografia i els estils de vida canviants, Gehl posa l'accent en quatre
temes humans que considera essencials per a la planificació de la ciutat amb èxit.
Explica com desenvolupar ciutats vives, segures, sostenibles i saludables. En un capítol
final, Gehl fa una crida a la planificació urbana a escala humana a les ciutats de països
en desenvolupament de ràpid creixement. El llibre està àmpliament il·lustrat amb més
de 700 fotografies i dibuixos d'exemples del treball de Gehl a tot el món.


Ressenyes:

William Lindeke a Canadian Journal of Urban Research (Supplement 2012)



Identidad urbana : periferia de Madrid / Óscar Rueda i
Ma. José Pizarro (eds.) (2018). Topogràfic: 711.5(460) Ide
Aquesta publicació està vinculada al projecte d'investigació sobre el
mateix tema realitzat en col·laboració amb la Regidoria de
Desenvolupament Urbà Sostenible de l'Ajuntament de Madrid. Recull
els aspectes docents que tracten sobre la identitat urbana com a factor
de cohesió social en el perifèria de la ciutat consolidada. El seu objectiu
és mostrar el resultat del projecte pedagògic que es va realitzar de
manera complementària a la investigació en els Tallers d'Integració de 4t curs de
Projectes Arquitectònics, Urbanisme i Tecnologia a l'Escola d'Arquitectura, Enginyeria i
Disseny de la UEM durant els cursos acadèmics de 2016-2017 i 2017-2018.



Barrios y crisis : crisis económica, segregación
urbana e innovación social en Cataluña / Ismael
Blanco y Oriol Nel·lo (eds.) (2018). Topogràfic: 711.5(467.1) Bar
Aquest llibre, resultat d'una investigació desenvolupada al llarg de
més de cinc anys per un equip multidisciplinari d'investigadors, en el
marc de l’IGOP i el Departament de Geografia de la UAB, estudia la
relació entre la segregació residencial i les iniciatives d'innovació
ciutadana a Barcelona i a Catalunya, una ciutat i un territori la
evolució social i política de les quals ha atret reiteradament l'atenció
dels que s'interessen per la gestió de la ciutat contemporània. El llibre constitueix així
una aportació al debat sobre els problemes urbans i la possibilitat de donar-los resposta
des de la ciutadania i les institucions públiques.
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La ley del derecho a la vivienda de Catalunya: diez
años de vigencia, balance y futuro / Observatori DESC,
Institut d’investigació TRANSJUS (coords.) (2018). Topogràfic:
728:340.13(467.1) Ley

A través d’onze capítols, un d’ells redactat per Carles Donat de
l’IERMB, el llibre sargeix un fil conductor a mode de repàs dels efectes
de la Llei, introduint també una mirada de contrast que possibiliti
detectar i esbossar les possibilitats existents avui dia d’aplicar-la en
camps on encara hi té recorregut. Els temes inclosos són l’avaluació
general de la norma, el context comparat europeu i estatal, l’habitatge social i el
mandat de solidaritat urbana, l’habitatge desocupat i la utilització anòmala, la
planificació local, metropolitana i a nivell de Catalunya del dret a l’habitatge, la
rehabilitació, conservació i millora dels habitatges, l’acció pública en matèria
d’habitatge, i el futur en relació a la protecció del dret a l’habitatge.



Global city-regions : trends, theory, policy / Allen J.
Scott (ed.) (2011). Topogràfic: 911.375(100) Glo
Actualment hi ha més de tres-centes ciutats-regió amb més d’un milió
d’habitants a tot el món. A mesura que s'intensifica la globalització,
sorgeixen noves preguntes i nous problemes en relació a aquestes
ciutats-regió. Aquest llibre presenta una revisió molt original i
multifacètica d'aquests temes per part d'alguns dels principals
investigadors en aquest camp. Busca, alhora, definir la qüestió de les
ciutats-regió globals i descriure les dinàmiques internes i externes que
les conformen; proposa una teorització de les ciutats-regió globals a partir de les seves
respostes econòmiques i polítiques per intensificar els nivells de globalització; i ofereix
una sèrie d'indicacions polítiques sobre els greus problemes socials que afronten les
ciutats-regió globals en la mesura que formen part d’un món econòmica i políticament
neoliberal.


Ressenyes:

Terry McGee a Environment and Planning A 34 (1)
James Lighybody a Canadian Journal of Urban Research 12 (1)
Phillip O’Neill a Area 35 (3)
Joanthan V. Beaverstock a Progress in Human Geography 26 (5)
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Estudios de geografía urbana en tiempos de crisis :
territorios inconclusos y sociedades rotas en España
/ Dolores Brandis, Isabel del Río i Guillermo Morales (coords.)
(2016). Topogràfic: 911.375(46) Est
Aquest llibre recull les aportacions presentades i discutides en el XII
Col·loqui i Treballs de Camp del Grup de Geografia Urbana de
l'Associació de Geògrafs Espanyols (entre les quals, les dels professors
de Geografia de la UAB Pilar Riera i Oriol Nel·lo). Transcorreguts més
de set anys des de l'esclat de la bombolla immobiliària i de la profunda
crisi econòmica, l'obra analitza l'abast dels seus efectes en àrees urbanes espanyoles,
tot valorant la seva incidència en territoris a escala nacional i/o regional-local. El llibre
reflexiona sobre la gènesi i evolució dels espais urbans de la crisi i els seus problemes
socials, agreujats en els últims anys, com són la desigualtat social, la segregació
urbana, la precarització, la manca d'habitatges o la persistència de barris precaris.



Governança metropolitana / Marc Martí-Costa i Mariona
Tomàs Fornés (eds.) (2018). Topogràfic: Papers/61
Nova entrega de la revista de l’IERMB. En aquest número, l’edició del
qual ha estat a cura de Marc Martí-Costa de l’IERMB i de Mariona
Tomàs Fornés de la Universitat de Barcelona, s’ha volgut recollir
anàlisis i reflexions sobre els diversos elements que influeixen la
governança metropolitana: la dimensió espacial i la configuració
d’àrees metropolitanes, les competències, el finançament, el tipus de
representació democràtica, les relacions entre els diversos actors
(horitzontals i verticals), les polítiques concretes a escala metropolitana. Els articles
aborden els diferents elements de la governança metropolitana, tot incloent una
perspectiva comparada (amb exemples d’altres països), però també reflexionant sobre
el nostre entorn més proper.
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El Artesano / Richard Sennett (2009).

Topogràfic: Sennett/05

Aquest llibre parla de l'artesania, de l'habilitat de fer les coses bé.
Abans de res, destaca el concepte mateix d'activitat artesanal, que
abasta, com s'analitza al llarg del llibre, tant els antics oficis de
terrisser o bufador de vidres com el del luthier o l'intèrpret musical, el
cuiner, la feina dels metges i infermers el de l'equip de Linux, impulsor
de Wikipedia, o l'habilitat dels pares per educar els seus fills, per donar
només uns exemples. Des d'aquesta perspectiva, l'artesania comprèn
la «cultura material» i el «coneixement tàcit» com a autèntics béns de
«capital social», és a dir, coneixement i habilitats que s'acumulen i es transmeten a
través de la interacció social, autèntic saber corporal de l' que no es té realment
consciència. Finalment la motivació bàsica de l'artesà d'aconseguir un treball ben fet
per la simple satisfacció d'aconseguir-ho completa aquesta concepció humanista pròpia
de tots els llibres de l'autor, sempre atent a la degradació de la consciència de si
mateix i de l'autoestima a què condueixen les modernes formes de producció
capitalista.


Ressenyes:

Ralf Jeremias a Working USA 13 (1)
Gren Adamson a Design and Culture 1 (1)
Emmanuel Cooper a The Journal of Modern Craft 1 (3)
Wenzel Matiaske a Management Revue 19 (1/2)
Frank Kleemann a British Journal of Industrial Relations 48 (4)

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Mòdul de Recerca A, 2a planta
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
http://www.iermb.cat

jaume.clapes@uab.cat
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