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La igualibertad / Étienne Balibar (2017).

Topogràfic: 321.01 Bal

Aquesta obra reuneix dues sèries d'assajos (1989-2009) escrits per
Etienne Balibar: uns, filosòfics, sobre l'enunciació i la institució dels
drets fonamentals durant el procés de les lluites d'emancipació de la
modernitat; els altres són intervencions sobre la realitat política
francesa sobre esdeveniments que van tenir repercussió mundial (per
exemple, la prohibició dels signes religiosos a les escoles o les revoltes
en els suburbis de les grans ciutats). El seu punt de trobada és una
problemàtica de les contradiccions de la ciutadania com a institució de
la política que, per la seva relació originària amb la democràcia, es veu obligada de
manera permanent a replantejar-se les condicions de legitimitat i de transformació que
li són pròpies.



Inventar el futuro : poscapitalismo y un mundo sin
trabajo / Nick Srnicek y Alex Williams (2017). Topogràfic: 323.22
Srn

En contra dels portaveus de la dreta que una vegada i una altra
proclamen la fi de la història, Nick Srnicek i Alex Williams -autors del
famós "Manifest accelerador"- demostren en aquestes pàgines que un
altre món és possible. Oposats als ideòlegs d’esquerra que temen
irracionalment als avenços tecnològics que segons els autors com José
Terceiro i Gustavo Matías ens condueixen des de la dècada dels
noranta cap al digitalisme propi d'una nova era com la de l'infolític, Srnicek i Williams
demanden una economia poscapitalista en què la tecnologia ens alliberi del treball i
ampliem les nostres llibertats. Aquesta és una obra d'imaginació política radical i un
anomenat "inventar el futur" abans que se’ns imposi.


Ressenyes:

Malcom Warner a Asia Pacific Business Review 24 (1)
Fabian Zuppke a Das Argument 2016 (6)
Anya Verkamp a Basic Income Studies 12 (1)
Ben Rosamond a New Zealand Sociology 31 (6)

1



Global inequality : a new approach for the age of
globalization / Branko Milanovic (2016). Topogràfic:
330.564(100) Mil

Milanovic explora les forces dinàmiques que provoquen desigualtat dins
i entre les nacions. Segons l'autor, la desigualtat es mou en cicles des
de fa diversos segles, empesa per forces de guerra i malaltia,
disrupcions tecnològiques, accés a serveis públics i polítiques de
redistribució. El cicle actual, caracteritzat per una revolució tecnològica
similar a la de fa 150 anys, ha reduït la desigualtat entre nacions
(gràcies a l'auge de classes mitjanes a la Xina i l'Índia), però l'ha incrementat dins dels
estats. La reflexió de Milanovic expandeix aquesta paradoxa, explicant quins han estat
els grans guanyadors i perdedors de la globalització i orientant cap a quines polítiques
poden apropar-nos a la justícia econòmica i social.


Ressenyes:

William Keech a Independent Review 21 (4)
Hal Hill a Asian-Pacific Economic Literature 21 (2)
Lucinda Platt a Rassegna Italiana di Sociologia 58 (2)
Roni Hirsch a Business History Review 91 (1)
Jesús M. De Miguel a Revista Española de Sociología 21 (4)
Edoardo Campanella a International Affairs 92 (5)
Paul May a Review of Political Economy 29 (2)
Ali Haider Saleem a Pakistan Journal of Applied Economics 27 (1)



Models i factors per a un nou desenvolupament
econòmic local : AtlesDEL / Andreu Ulied ... [et al.]
(2017). Topogràfic: 332.1:352 Uli
L’AtlesDEL és una aproximació als models de desenvolupament més
representatius en el moment actual per facilitar l’adopció d’estratègies
als territoris. Aquest document és un primer informe dels treballs
realitzats de recopilació i anàlisi d’informació, conceptualització i debat
entre els experts en desenvolupament local a la província de
Barcelona. S’hi presenten sintèticament els antecedents i l’evolució de
les polítiques públiques de desenvolupament local a Catalunya i es formulen una sèrie
d’hipòtesis sobre les dinàmiques actuals dels territoris.
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Cities in global capitalism / Ugo Rossi (2017).

Topogràfic:

332.1(100-21) Ros

A partir d'una àmplia gamma d'enfocaments conceptuals, incloent
l'economia política, el neoinstitucionalisme i la teoria política radical,
aquest llibre explica les complexes relacions entre les ciutats
capitalistes contemporànies i les forces clau del nostre temps, com ara
la globalització i el neoliberalisme. Amb una perspectiva veritablement
global, l’autor ofereix una anàlisi comparativa de la manera com les
economies i les societats urbanes reflecteixen, i alhora en són motors,
el capitalisme global.


Ressenyes:

Teresa Enright a AAG Review of Books 6 (1)
Trevor J. Barnes a Papers in Regional Science 96 (3)
Rachel Phillips i Jason Hackworth a Canadian Journal of Urban Research 26 (2)



Guia per mesurar l'economia social i solidària des
dels ens locals / Jordi Garcia Jané i Joan Manel Sánchez
Griñó (2017). Topogràfic: 334.012.44 Gui
Aquesta guia aporta mètodes i eines de mesura per als observatoris i
les entitats locals. Així, defineix i delimita l’economia social i solidària,
ofereix una metodologia completa per analitzar-la i recull experiències
inspiradores. El document és el resultat d’un treball col·lectiu que
connecta tant amb les iniciatives de l’economia social i solidària com
amb la tradició d’observació territorial del món local.



Life without money. Building fair and sustainable
economies / Anitra Nelson i Frans Timmerman (eds.) (2011).
Topogràfic: 334.012.44 Lif

Aquest llibre examina el fracàs de l'economia global basada en els
diners i com podem viure d'una forma més sostenible i equitativa. Els
autors argumenten que ja és hora que els models no comercials siguin
presos seriosament. El llibre aplega diverses veus que presenten
arguments convincents contra la capacitat del nostre sistema monetari
per millorar la vida i prevenir el desastre mediambiental. Crucialment,
proporciona una estratègia directa per soscavar el capitalisme negant-se a fer tractes
amb diners, i ofereix models de governança i suficiència col·lectiva sense diners.


Ressenyes:

David Barkin a Capitalism, Nature, Socialism 25 (2)
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La Causa humana : cómo hacer buen uso del fin de
un mundo / Patrick Viveret (2013). Topogràfic: 338 Viv
Hem entrat en un món convuls en què l’exarcerbació de les rivalitats
ens pot conduir a noves regressions tan terribles com les de la primera
meitat del segle XX. L’autor ens convida a fer-hi front advocant per
l’única causa vàlida (ni destructiva ni justificadors de crims, de
dominació o d’explotació d’altres éssers humans), això és, la causa de
la humanitat: ens hem de bolcar cap a l’eros, cap a la força vital, cap a
la creativitat del nou món en gestació.



Experiències de microdesenvolupament rural : reptes
i casos d'innovació local / Núria Alamon i Judit Pardos
(2017). Topogràfic: 338.1(1-22)(467.1)
Aquesta publicació és una mostra de la capacitat d'innovació dels
entorns de ruralitat davant els grans reptes associats a l'ocupació,
l'alimentació, la mobilitat, l'energia, l'envelliment, el manteniment de
la població, el paisatge o, més en general, el benestar i la qualitat de
vida. Des del Montsià fins a l’Alt Empordà, passant per la Vall de la
Vansa, Alamon i Pardos ens menen per trenta experiències vinculades
a les singularitats territorials i amb un fort protagonisme de la comunitat.
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Expulsions : brutality and complexity in the global
economy / Saskia Sassen (2014). Topogràfic: 338(100) Sas
L'abordatge de la lògica de les exclusions posa en evidència un sistema
les conseqüències del qual són devastadores, fins i tot per als que
pensen que no són vulnerables. De les finances a la mineria, les
tècniques d'expulsió depreden coneixements, interessos i èxits. Saskia
Sassen dibuixa connexions sorprenents per il·luminar la sistematicitat
d'aquestes expulsions, posant al descobert la manera en què la gran
complexitat de l'economia global fa que sigui difícil traçar línies de
responsabilitat per als desplaçaments, desallotjaments i eradicacions que provoca, com
perquè els que es beneficien del sistema se sentin responsables del mal que causen.


Ressenyes:

Wolfgang Streeck a Soziologische Revue 40 (1)
Shapan Adnan a The Journal of Peasant Studies 43 (5)
Giovanni Picker a Urban Studies 52 (9)
Thomas E. Reifer a International Journal of Comparative Sociology 56 (6)
Juan José García Escribano a Revista Española de Investigaciones Sociológicas 151
Edward F. Fischer a American Anthropologist 117 (4)
Michèle Lamont a The American Journal of Sociology 121 (3)
Tom Gillespie a Work, Employment & Society 121 (3)
José María Bleda a Praxis Sociológica 23
Florencia Bertolotti a Geograficando 29 (5)
Alejandra Marulanda a ÍCONOS 20 (56)
Peter Lindner a Geopolitics 21 (3)



Rescaling social policies : towards multilevel
governance in Europe / Yuri Kazepov (Ed.) (2010).
Topogràfic: 35.07:364(4) Res

Aquest llibre presenta els resultats d’un important estudi de 3 anys dut
a terme al Centre Europeu de Polítiques Públiques i Benestar Social
amb dades provinents de teballs de camp realitzats a Finlàndia,
França, Itàlia, Noruega, Suècia, Polònia, Espanya i Suïssa. L’informe se
centra en tres àmbits polítics particulars: assistència social i polítiques
locals contra la pobresa; activació i polítiques del mercat laboral; i la
cura dels ancians. En comptes de presentar informes de països, es posa l’èmfasi en la
comparació dels aspectes transversals i transnacionals de la governança multinivell en
les polítiques de benestar social.


Ressenyes:

Derek Hawes a Journal of Contemporary European Studies 20 (2)
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Repensar la participación de la ciudadanía en el
mundo local / Marc Parés (2017). Topogràfic: 35.072.7:352 Par
Aquest volum recull les reflexions, propostes i conclusions dels dos
grups de treball formats per experts del món local, tècnics municipals,
càrrecs electes i especialistes del món acadèmic en el marc del
projecte "Repensar la participació de la ciutadania en el món local",
impulsat per la Diputació de Barcelona. L'objectiu és revisar el
concepte de participació ciutadana en les administracions locals per
buscar noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania que
s'adaptin als temps actuals, i identificar els reptes que poden contribuir
significativament a situar la participació com a element central en la recerca de
respostes a les necessitats de la societat.



Urban governance and democracy : leadership and
community involvement / Michael Haus, Hubert Heinelt
and Murray Stewart (eds.) (2005). Topogràfic: 352:711.4 Urb
Aquest llibre explora la relació entre dos aspectes clau de la
governança urbana -el lideratge i la participació de la comunitat-; i en
com fer que aquests dos elements siguin més complementaris, a fi que
puguin conduir a resultats polítics més efectius i legítims. Els autors
aplegats en aquest recull examinen els dilemes implicats en garantir
una governança eficaç, i se centren en temes com la legitimitat, la
participació ciutadana, el rendiment econòmic i la inclusió social.


Ressenyes:

Jefferey M. Sellers a Governance 21 (2)



Desafíos metropolitanos : un diálogo entre Europa y
América Latina / Juan José Michelini (ed.) (2014). Topogràfic:
711.4(4+8) Des

Aquesta obra mostra que tant les metròpolis llatinoamericanes, com
les europees han assolit, des de punts de partida diferents i mitjançant
trajectòries diverses, unes problemàtiques comunes que requereixen
solucions urgents. Els autors exploren una nova lectura del
desenvolupament urbà, identificant oportunitats d'aprenentatge mutu i
recollint les aportacions de la geografia, l'economia, la sociologia,
l'urbanisme i la ciència política.
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Readings in urban theory (tercera edició)/ Susan
Fainstein, Scott Campbell (eds.) (2011). Topogràfic: 711.5 Rea
Tercera edició del recull de lectures clàssiques sobre Teoria Urbana,
que amplia el seu enfocament per presentar els desenvolupaments
més recents en teories i polítiques urbanes i regionals en un món
globalitzat. Al voltant del 75% de les lectures incloses són noves i
s’unifica l’orientació cap a l'economia política i els temes normatius de
la justícia social; a més, s’amplia el focus en la planificació
internacional, inclosa la globalització i les teories del
desenvolupament. Entre d’altres, hi ha aportacions de Saskia Sassen, Peter Marcuse,
Neil Smith, David Harvey i Mark Davis: es pot demanar més?



The city is ours : squatting and autonomous
movements in Europe from the 1970s to the present
/ Bart van der Steen, Ask Katzeff, Leendert van Hoogenhuijze
(eds.) (2014). Topogràfic: 728:365.262(4) Cit
El Recopilació de les històries de moviment okupa de vuit ciutats
europees (Barcelona inclosa). Cada capítol se centra en una ciutat i
proporciona una clara narració cronològica, amb la corresponent
anàlisi, acompanyada de fotografies i il·lustracions. A més,
s’identifiquen les especificitats dels moviments locals i es tracten
temes com la relació entre la política i la subcultura, els canvis generacionals, el paper
de la confrontació i la violència, i els canvis en la tàctica política.


Ressenyes:

Jim Donaghey a Anarchist Studies 24 (1)
Dylan Rollo a Liminalities 11 (2)



Squatting in Europe. Radical Spaces, Urban Struggles
/ Squatting Europe Kollective (eds.) (2013). Topogràfic:
728:365.262(4) Squ

Aquesta publicació té com a objectiu anar més enllà del que s’entén
convencionalment com a moviment okupa, tot investigant la seva
història a Europa durant les últimes quatre dècades. Les comparacions
i anàlisis històriques s'uneixen en aquestes recerques sobre l'okupació
a Holanda, Itàlia, Espanya, França, Alemanya i Anglaterra. Els
membres de SqEK (Squatting Europe Kollective) exploren la
naturalesa diversa, radical i sovint polèmica de l'ocupació com una forma de recerca
militant i de producció de coneixement autogestionada.


Ressenyes:

Jim Donaghey a Anarchist Studies 23 (2)
Arnoldas Stramskas, Tomas Marcinkevičius a Baltic Journal of Law & Politics 8 (1)
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Pedagogía social comunitaria y exclusión social /
Txus Morata (coord.) (2016). Topogràfic: 37.013.42 Ped
El llibre aporta elements de reflexió i orientacions, que tenen com a eix
central la comunitat com a context i agent clau en el treball
incorporador de les persones, especialment de les més vulnerables.
Treballar en clau comunitària, educar a les comunitats i promoure la
participació activa de la ciutadania, produirà efectes de solidaritat i, per
tant, societats més cohesionades i més compromeses per la bona
comuna. La obra agrupa un conjunt d'experts que aborden temes
relacionats amb la pedagogia social comunitària, com a model pedagògic per a la
superació de desigualtats, que ens aporten mirades, anàlisi i orientacions des
perspectives diverses: sociològica, política, pedagògica, del dret i de la psicologia
social.



Ciudades, territorios metropolitanos y regiones
urbanas eficientes : estrategias y propuestas de
proyecto para la regeneración de la Ciudad Mosaico
Territorial después de la Explosión de la Ciudad : la
Región Metropolitana de Barcelona como laboratorio
/ Carles Llop (dir.) (2016). Topogràfic: 504:711.4(467.11RMB) Ciu
Aquesta publicació és part del resultat d’un projecte de recerca
nacional liderat per la UPC. Des d’una lectura pluridisciplinària vol
aportar una aproximació a la Regió Metropolitana de Barcelona en termes d’eficiència
territorial, amb el propòsit, per una banda, d’assumir les transformacions territorials
com els principals reptes a afrontar; i per l’altra, de reflexionar i de proposar nous
models de desenvolupament més sostenibles, tant el l’àmbit ambiental, com en el
social i en l’econòmic.



Urban regeneration in Europe / Chris Couch, Charles
Fraser, Susan Percy (eds.)(2003). Topogràfic: 711.4(4) Urb
Completament revisat i actualitzat, i amb nous capítols, la segona
edició d’aquest clàssic de la teoria urbana traça els desenvolupaments
clau en la idea de la ciutat en més de un segle; de Weber, Simmel,
Benjamin i Lefebvre als més contemporanis teòrics urbans David
Harvey i Manuel Castells. El volum també considera l'impacte de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació i la tendència
creixent cap a xarxes urbanes desagregades, tot això plantejant
qüestions importants sobre la viabilitat i la identitat física i social del paisatge urbà
convencional.


Ressenyes:

Ian Smith a Cities 21 (3)
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Urban theory and the urban experience :
encountering the city / Simon Parker (2015).

Topogràfic:

711.5 Par

Aquest llibre proporciona un relat comparatiu del procés de
regeneració urbana a França, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Alemanya i Gran
Bretanya, i examina els factors que influeixen en aquests processos,
així com les conseqüències de la seva implementació. Mitjançant una
barreja de discussió teòrica i una sèrie d'estudis de casos, es fa un
examen detallat del grau en què aquestes diferents conurbacions
industrials antigues europees afronten problemes similars.


Ressenyes:

Alan B. Anderson a Canadian Journal of Urban Research 15 (2)
Nihal Perea a International Journal of Urban and Regional Research 30 (2)
David Clarke a Progress in HumanGeography 29 (3)
Bobby Open a Architectural Review 216 (1291)



Guia per al desenvolupament de projectes d'horts
socials ecològics / Annaïs Sastre i Guillem Tendero (2017).
Topogràfic: 712:631 Gui

Aquesta guia és un manual per dissenyar i desenvolupar projectes
d'horts socials, i s'adreça als professionals dels ens locals i les entitats
socials que volen posar en marxa aquestes iniciatives o que ja les
dinamitzen. A partir de la reflexió, la presentació d'experiències i la
proposta, la guia ofereix pautes metodològiques per dur a terme el
disseny i la implementació dels projectes d'horts socials, amb l'objectiu
que les iniciatives s'adaptin als requeriments socials i ecològics de cada context
territorial, i de manera que se'n desenvolupi tot el potencial, tant en relació a la
promoció de la inclusió i la cohesió social com en relació al foment de la sostenibilitat i
la sobirania alimentària.



Guia per a l'avaluació de l'impacte dels programes
d'horts socials / Rosa Coscolla i Gabriel Casellato (2017).
Topogràfic: 712:631 Gui

En aquesta guia, es planteja la necessitat definir una proposta
avaluadora dels programes d’horts socials per mostrar-ne els resultats
i la seva validesa per al treball social. A partir de l'experiència del
programa d'horts socials de Premià de Dalt, la guia defineix diferents
variables i paràmetres observables, i fa una proposta de metodologia,
processos i eines útils a la finalitat avaluadora.
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Masoveria urbana : guia metodològica / Núria Colomé
Montull ... [et al.] (2017). Topogràfic: 728:347.453 Col
Aquest document té per objecte proporcionar als municipis un marc de
coneixement i eines de treball per a la utilització de la figura de la
masoveria urbana, com a instrument per a la mobilització d'habitatges
desocupats que requereixen actuacions de reformes o de rehabilitació.
La figura de la masoveria urbana sorgeix del concepte de “masover”
com a figura molt utilitzada en el món rural de Catalunya. Oficialment,
un masover era qui tenia una cessió temporal d’un mas del qual ell no
era propietari. Entre els masovers i el propietari s’establia un contracte en què els
masovers s’encarregaven del manteniment del mas i l’explotació de les terres
pertanyents a la finca, a canvi de no pagar lloguer monetari i de quedar-se amb una
part de la collita.



Osona: el territori

/ Oriol Nel·lo ... [et al.] (2017).

Topogràfic:

908.467.1Osona

Recull de ponències a la tercera edició de les Jornades Osona Debats.
Una colla de mirades confluents en la comarca des de disciplines com
la geografia, l’urbanisme, l’economia, la demografia i la filologia. Entre
d’altres destaquen les ponències “Osona a la Catalunya del segle XXI.
Transformacions territorial i estratègies polítiques” del professor Oriol
Nel·lo; “Osona. Notes per a una construcció metropolitana” de
l’arquitecte Xabier Eizaguirre; “Mobilitat i infraestructures” del geògraf
Jaume Font; i “Els moviment migratoris locals” de la geògrafa Assumpta Vila.



Recull i classificació de polítiques i transformacions
territorials a partir de la base de dades de l'Anuari
territorial de Catalunya (2003-2015) / Joan López,
Irene Navarro i Josep Báguena (2017). Topogràfic: Anuari Territorial
“Recull”

Aquest treball representa l’explotació de l’Anuari Territorial de
Catalunya com a instrument d’anàlisi territorial. Està pensat amb la
voluntat de sistematitzar, sintetitzar i oferir al lector, a l’investigador o
al gestor públic un material que permet observar les tendències de les
transformacions i de les polítiques territorials a partir de la seva evolució, la seva escala
i la seva localització, la seva complexitat i encaix, i la seva capacitat de generar espais
de governança que superen els àmbits politicoadministratius. Per tal de facilitar la
lectura de la base de dades i, sobretot, per tal de mostrar-ne el potencial d’anàlisi, el
treball incorpora una sèrie de làmines (amb l’inequívoc segell de Joan López) que
il·lustren sintèticament les principals magnituds recollides.
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William Bunge : las expediciones geográficas
urbanes / Núria Benach (ed.) (2017). Topogràfic: Espacios
críticos/10

Aquest llibre pretén explorar la gènesi, les valoracions i l'evolució
d'una idea -la de les expedicions urbanes- que, des que fos proposta i
portada a la pràctica sota la iniciativa del singular geògraf nordamericà William Bunge en el Detroit de finals dels 1960, ha estat
mitificada per alguns i poc coneguda (i molt menys reconeguda) per la
majoria. En aquelles expedicions es tractava de posar tot el
coneixement geogràfic i el mètode científic en general, no al servei del colonialisme, la
conquesta i l'expoli com en les exploracions clàssiques, sinó just al servei dels pobres i
dels pobres que vivien a les ciutats nord-americanes, anticipant moltes de les
propostes recents d'investigació participativa i cartografies col·lectives.


Ressenyes:

Héctor Estruch a Le Monde Diplomatique en Español (novembre 2017)



Nous reptes en la mobilitat quotidiana : polítiques
públiques per a un model més equitatiu i sostenible
/ Maite Pérez ...[et al.] (eds.) (2017). Topogràfic: Papers/59
Nou número de la revista Papers, aquesta vegada editat per l’equip de
l’Àrea de Mobilitat de l’IERMB, que està pensat amb la intenció
d’identificar reptes i respostes per a una mobilitat quotidiana més
inclusiva i sostenible; amb la voluntat de construir una aportació útil al
salt qualitatiu que avui necessitem en el conjunt de les polítiques
públiques de mobilitat. Així, els diferents articles aprofundeixen en les
polítiques de cohesió social urbana i la seva relació amb la mobilitat, en el
desenvolupament de patrons més sostenibles, en l’aposta per la connexió entre
mobilitat i ciutats saludables, en l’enfortiment de l’esquema de finançament del
transport públic, o en la millora dels sistemes de governança i de concertació entre
administracions

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

jaume.clapes@uab.cat
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