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Gentrificación y pauperización de las metrópolis /
Josep Maria Pascual Esteve (2018). Topogràfic: 316.334.56:711.5 Pas
En aquest issue paper de l'Observatori Metropolis, l'economista i
sociòleg Josep Maria Pascual reflexiona sobre la complexitat de la
gentrificació en diferents contextos metropolitans, i delinea camins per
poder fer front als desafiaments que imposa. Tot proposant un
abordatge dels temes a nivell metropolità i no municipal, aquesta
publicació es presenta com una novetat entre les publicacions
dedicades al debat de la gentrificació.



Decreixement : un vocabulari per a una nova era /
Giacomo D'Alisa, Federico Demaria i Giorgos Kallis (eds.)
(2015). Topogràfic: 330.34:17 Dec
Aquest llibre constitueix una xarxa d’idees i de converses en forma de
vocabulari; s’hi desenvolupen els conceptes que construeixen la
bastimentada imprescindible per respondre a un canvi de paradigma
civilitzador. Les contribucions (51 entrades estructurades en quatre
parts: línies de pensament, el nucli, l’acció, aliances) provenen de
diverses escoles de pensament, de diferents disciplines i de diverses
esferes de vida: economistes ecològics, antiutilitaristes, (neo)marxistes, ecologistes
polítics, cooperativistes, nowtopistes i diversos activistes i practicants.


Ressenyes:

Leslie Sklair a British Journal of Sociology 67 (1)
Panos Petridis a International Development Planning Review 38 (3)
Andrew J. Sutter a Ecological Economics 140 (1)
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El Baix Llobregat a debat : crònica d'un procés
participatiu / Esther Hachuel, Conxita Sánchez, Genoveva
Català i Neus Ribas (eds.) (2019). Topogràfic: 35.072.7(467.1Baix
Llo.)

Aquest llibre és un resum del congrés “El Baix Llobregat a debat”
desenvolupat durant més d’un any i desplegat per tot el territori,
cercant el màxim de complicitats i de participació. Comença amb el
document “Compromís col·lectiu del Baix Llobregat” que es va
presentar a principis del 2017 a mode de conclusions del congrés.
D’aquest document han sorgit els 30 reptes —com a al·lusió metafòrica als 30
municipis de la comarca— que clouen el llibre i que mostren de forma condensada
l’essència del document. Dins l’obra també hi trobareu la ressenya dels més de 60
actes que es van fer a mode de taules temàtiques de debat i del plenari del congrés.
També una crònica de les altres dues potes que va tenir el congrés: el fòrum
municipalista i el workshop de Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat.



Planning governance and economic development in
airport areas : examples and lessons from Atlanta,
Barcelona and Paris / Ignasi Ragàs, Sergi Alegre, Martin
Hervouët, Javier Ortigosa, Jonathan Tuley (2019). Topogràfic:
656.71:711.4 Pla

Aquest informe és la continuació del Projecte d’àrees d’aeroport
sostenibles, que es va dur a terme entre 2015 i 2017 sota el lideratge
de la IUA. Aquesta la iniciativa va suposar la publicació d’un informe
titulat “Zones d’aeroport sostenibles. Directrius per als responsables de decisions". El
present projecte representa un intent de continuar la conceptualització de la noció d
'"àrea d’aeroport" i d’ampliar la perspectiva més enllà de l’anterior investigació, que
s'havia centrat principalment (però no exclusivament) en aeroports i ciutats
aeroportuàries. El projecte s'ha centrat sobre tres aspectes relacionats amb les àrees
d’aeroport: (i) planificació, (ii) governança i (iii) desenvolupament econòmic i polítiques
d’ocupació.



Walter Christaller i la teoria del llocs centrals/ Varis
Autors (1938-1992). Topogràfic: 711.2 Christaller
Es tracta d’una col·lecció de 27 articles sobre Walter Christaller i la
Teoria dels Llocs Centrals apareguts en diferents revistes internacionals
entre 1938 i 1992 i recopilats per la professora de geografia de la UAB
Pilar Riera. Entres d’altres, hi ha articles del mateix Christaller, de Paul
Claval, de Milton Santos, de John Dawson, de Richard Preston, de
Robert Lobato Correa i de Metchild Rössler.
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Municipal dreams : the rise and fall of council
housing / John Boughton (2018). Topogràfic: 728:351.778.5(410)
Bou

Aquest llibre ofereix una reevaluació des del punt de vista històric de
l’habitatge social a la Gran Bretaña. S’hi examina com el deure de
l’Estat d’allotjar la seva gent decentment es va convertir en el centre
de la política britànica. Ressegueix la història èpica del Consell Britànic
i de l'habitatge social, des dels orígens victorians fins a les finques del
segle XX. Boughton també explica la gran narrativa de com es va crear
l’habitatge modern per a milions de persones, i com s’ha desvirtuat aquest somni d’una
manera cínica i descuidada.



De l'espai i de la política : vindicació d'una nova
relació / Josep Vicent Boira (2019). Topogràfic: 911.3:32 Boi
Discurs de recepció com a membre numerari de l’Institut d’Estudis
Catalans de Josep Vicent Boira. Boira, professor de geografia i
actualment coordinador del Corredor Mediterrani, fa una defensa de
l’espai en la seua lluita filosòfica contra el temps. Després de la
primera batalla en el camp del pensament, Boira trasllada la lluita en
el camp de la política, tot posant l’espai en el centre del debat polític; i
ho fa, no cal dir-ho, amb l’amena erudició del professor savi.



Reflexió estratègica metropolitana per a un territori
resilient / Francesc Magrinyà(2018). Topogràfic: DREAM/01
Aquest primer volum de la col·lecció DREAM (acrònim de Diagnosi,
Reflexió, Estratègia i Accions Metropolitanes) relata una visió de
conjunt que parteix dels riscos socials, econòmics, ecològics, i de
manca de governança; un enfocament que permet esbossar un
conjunt d’estratègies per al futur de l’àrea metropolitana de Barcelona
que tenen com a objectiu generar un territori resilient als canvis que
han de venir.



Economia circular a l'àrea metropolitana de
Barcelona / Héctor Santcovsky, Francesc Magrinyà, Verónica
Kuchinow (2018). Topogràfic: DREAM/02
Aquesta publicació, resultat de la col·laboració entre les àrees de
Planificació Estratègica i de Desenvolupament Social i Econòmic de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, presenta l’economia circular com
una estratègia de transformació dels patrons de producció i consum
que té com a objectius tant la indispensable reducció de la petjada
ambiental com la millora de la competitivitat del teixit econòmic
metropolità.
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Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM
España 2018/2019 / Iñaki Peña-Legazkue ...[et al.]
(2019). Topogràfic: GEM/Espanya”2018-19”
Informe per a Espanya del projecte GEM 2018-19. El projecte GEM
aporta informació sobre l’activitat emprenedora observada en els 49
països que hi participen. Aquest informe per a Espanya adopta el
model teòric i la metodologia desenvolupada en el consorci
internacional GEM per analitzar i comparar els principals indicadors
sobre l’activitat emprenedora en els països participants. Així,
proporciona dades sobre àrees fonamentals sobre les que es basa qualsevol
investigació sobre l’emprenedoria: 1) els valors, les percepcions i les aptituds
emprenedores de la població adulta activa; 2) l’activitat emprenedora i les seves
característiques; 3) el context en què es desenvolupa el procés emprenedor.
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