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 VIII informe sobre exclusión y desarrollo social en 

España / Guillermo Fernández Maíllo (coord.) (2019). 
Topogràfic: 308(460)”2019” 
 

Aquesta darrera entrega (2019) del reconegut informe Foessa és un 

relat del moment d'incertesa en què ens trobem, fet a el servei dels 

nostres decisors polítics i de la societat en el seu conjunt. Una mirada 

a la nostra cohesió social que fa una mirada a com vivim i reaccionem 

davant la gran recessió i com estem enfocant la sortida. Una història 

que dóna compte de les conseqüències de la crisi en la postcrisi. 

Ricard Gomà, director de l’IERMB, hi ha redactat el document de treball “Derechos 

sociales y derecho a la ciudad: Municipalismo, bienestar de proximidad y agenda 

urbana”. 

 

 

  

 Paradoxes of segregation : housing systems, welfare 
regimes and ethnic residential change in southern 

European cities / Sonia Arbaci (2019). Topogràfic: 316.334.54 

Arb  
 

Mitjançant una investigació comparativa internacional, aquest llibre 

examina els patrons de segregació ètnica en relació amb la societat i 

els mecanismes de divisió social de l'espai a les regions d'Europa 

occidental. Se centra en vuit ciutats del sud d’Europa, desenvolupa 

noves metàfores i afavoreix la teorització/conceptualització de la 

segregació a Europa. Re-centra el debat sobre la segregació sobre les causes de la 

marginació i la desigualtat, i el paper de l’estat en aquests processos, i presenta una 

anàlisi pionera de quins són i com funcionen els mecanismes sistèmics, les condicions 

contextuals, els processos i els canvis que impulsen els patrons de segregació ètnica i 

les formes de diferenciació socioètnica.  
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074002?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073032?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073032?lang=cat
http://www.netvibes.com/centre-de-documentacio#PRESENTACIO
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 Retrats de la Barcelona comunitària / João França 

(2019). Topogràfic: 316.334.54 (467.111) Fra  
 

Aquest llibre aborda les diverses identitats i motivacions del moviment 

associatiu a la ciutat. El projecte Energies Comunitàries de 

l'Ajuntament de Barcelona es va impulsar amb l'objectiu de posar en 

valor i donar impuls a la gran multitud d'iniciatives de veïns i veïnes 

de la ciutat que s'organitzen col·lectivament per transformar la seva 

vida, el seu entorn o les seves relacions. El llibre s'escriu en el marc 

d'aquest projecte per oferir una mostra de l'acció comunitària que 

crea vincles en diferents territoris, àmbits i tipus d'organització, des de serveis públics 

fins a moviments autònoms, passant per associacions veïnals. L’obra recull algunes 

experiències que mostren que una altra ciutat és possible. 

 

 

  

 Estrategias contra la gentrificación : por una ciudad 

desde abajo / Lisa Vollmer (2019). Topogràfic: 316.334.56:711.5 

Vol  
 

En el present assaig, Lisa Vollmer, activista en moviments de llogaters 

i investigadora a l'Institut für Europäische Urbanistik de la Universitat 

de Weimar, aconsegueix unir per primera vegada dos elements: d'una 

banda, una visió panoràmica de les teories sobre la gentrificació 

existents, i d'altra banda una visió de conjunt de les diferents 

estratègies desenvolupades pels moviments contra la gentrificació. 

També assenyala les diferents estratègies que es poden seguir, des del treball de lobby 

i fins a l'organització de base. 

 

 

  

 The class ceiling : why it pays to be privileged / Sam 

Friedman i Daniel Laurison (2019). Topogràfic: 316.342.2 (410) Fri 
 

Aquest llibre porta els lectors a les portes tancades dels empresaris 

d’elit per revelar com afecta la classe a qui arriba al cim. Friedman i 

Laurison demostren que existeix un poderós desfasament entre les 

classes a les ocupacions d'elit de la Gran Bretanya. Fins i tot quan els 

que provenen de formació de classe treballadora es assoleixen llocs de 

treball de prestigi, guanyen, de mitjana, un 16% menys que els 

companys de formació privilegiada. Però, per què és així? A partir de 

200 entrevistes en quatre estudis de cas: en els camps de la televisió, la comptabilitat, 

l’arquitectura i la interpretació, exploren les complexes barreres amb què es troba la 

mobilitat social ascendent. 

 

 Ressenyes: 

 

Liam Kennedy a The LSE Review of Books 28/01/2019 

Lynsey Hanley a The Guardian 30/01/2019 

Rhian E. Jones a New Humanist 24/10/2019 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073083?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073995?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073995?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074202?lang=cat
https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2019/01/28/book-review-the-class-ceiling-why-it-pays-to-be-privileged-by-sam-friedman-and-daniel-laurison/
https://www.theguardian.com/books/2019/jan/30/class-ceiling-sam-friedman-daniel-laurison-review-pays-to-be-privileged
https://newhumanist.org.uk/articles/5519/book-review-the-class-ceiling
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 Harry Walker: lluita obrera, victòria veïnal / Néstor 

Bogajo (ed.) (2019). Topogràfic: 316.48(467.111) Har  
 

Aquest llibre és una història de lluites obreres i de lluites veïnals. I 

és una història del barri de la Prosperitat. La lluita obrera que va 

paralitzar l’empresa Harry Walker; una vaga que es va fer en 1970 i 

que va ser silenciada i ignorada pels mitjans de comunicació de 

l’època: seixanta-dos dies que van marcar la història d’aquest barri. 

I la lluita veïnal que va tenir lloc quan aquesta empresa va 

abandonar l’activitat i el barri va haver de defensar el solar que 

ocupaven les naus industrials, uns terrenys que, tot i que estaven qualificats com a 

zona verda i d’equipaments, rebien permisos il·legals (municipals!) per construir-hi 

habitatges. 

 

 

  

 El derecho a la ciudad en América Latina : visiones 

desde la política / Fernando Carrión y Jaime Erazo (coords.) 

(2016). Topogràfic: 32:711.4(8) Der  
 

Aquesta publicació aplega les principals aportacions al Seminari 

Internacional que amb el mateix nom es va desenvolupar a la 

Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, els dies 24 i 25 de febrer de 

2014. La trobada es va plantejar amb l’objectiu de respondre les 

següents preguntes centrals: ¿quines són les bases i els processos 

reals, culturals, socials i polítics perquè una altra ciutat sigui possible?, 

és la manca de polítiques completes per a la ciutat la font per a la desigualtat? i com es 

pot aconseguir una ciutat per a la vida en nom de l'equitat? 

 

 

  

 The politics of minimum income : explaining path 
departure and policy reversal in the age of austerity 
/ Marcelo Natili (2019). Topogràfic: 330.59 Nat 
 

Aquest llibre presenta una anàlisi històrica comparativa de les 

trajectòries polítiques dels esquemes d’ingressos mínims a Itàlia i 

Espanya entre mitjan anys vuitanta i 2015. També i identifica els 

grups d’interès més influents en matèria d’ingressos mínims i rastreja 

les preferències i estratègies competitives adoptades per diferents 

partits d’esquerra i dreta en aquest domini. Se centra en les 

interaccions partit-grup i la dinàmica de reclamació de crèdits per interpretar la sortida 

de ruta, la institucionalització gradual i la reversió de les polítiques en les reformes 

d’ingressos mínims. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073096?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073387?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074201?lang=cat
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 La Renta básica : ¿qué es, cuántos tipos hay, cómo 

se financia y qué efectos tiene? / Juan Torres López 

(2019). Topogràfic: 330.59 Tor 
 

Amb estil amè i vocació didàctica, Joan Torres explica la història de la 

idea de la renda bàsica, que es remunta a la Grècia clàssica, va ser 

recollida per la Il·lustració i ha estat defensada per intel·lectuals i 

científics de totes les ideologies. Presenta les seves diferents versions , 

els avantatges i inconvenients de cada modalitat, els seus molts noms 

i la seva accepció moderna, establerta fa tot just vint anys. I tot plegat 

o fa sense prendre partit, però aclarint de manera definitiva el que és un dels més 

importants temes de debat no només per a l'economia, sinó també per a la política i 

per al futur del nostre benestar. 

 

 

  

 Handbook on in-work poverty / Henning Lohmann, Ive 

Marx (eds.) (2018). Topogràfic: 331.1 Han  
 

Amb una perspectiva multidisciplinària, aquest manual ofereix una 

panoràmica global de la investigació actual de la intersecció entre el 

treball i la pobresa. Les contribucions d’investigadors que són autèntics 

referents en la matèria ofereixen una cobertura integral de temes 

conceptuals i de mesurament, factors i mecanismes causals, troballes 

empíriques clau, qüestions polítiques i debats. A més, ofereix 

perspectives d’una àmplia gamma de regions i països, més enllà dels 

països desenvolupats. També presenta la pobresa laboral des d’una àmplia diversitat 

d’enfocaments ideològics i disciplinaris. 

 

 Ressenyes: 

 

Gordon B. Cooke a Relations Industrielles/Industrial relations 74 (2) 

 

 

  

 Bienestar social y políticas públicas : retos para 
pactar el futuro / Germán Jaraíz Arroyo (ed.) (2018). 
Topogràfic: 351.83/.84(460) Bie  
 

Aquest llibre ofereix una àmplia mirada sobre les tendències dels béns 

socials en el context actual de reconfiguració després de la crisi i 

identifica, amb els seus diferents debats i propostes, possibles vies per 

recuperar un horitzó social inclusiu. La publicació s’estructura en quatre 

blocs: el primer, tracta del marc d’anàlisi la qüestió; el segon, analitza 

el benestar a nivell global; el tercer, fa referència a un conjunt de- 

factors estructurals; i el quart, s’ocupa per les qüestions de governança, per les 

posicions dels diferents actors socials i pels aspectes relacionals. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073081?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035594?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073993?lang=cat
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 La Metrópolis creativa : innovaciones sociales en 

América Latina y el sur de Europa / Juan José Michelini 

(ed.) (2019). Topogràfic: 352:32(8+4-13) Met 
 

En el moment actual les pràctiques alternatives, col·laboratives, 

comunitàries i innovadores es multipliquen i es diversifiquen, donant 

lloc a experiències substancials des del punt de vista del canvi social 

en diferents punts de la planeta. No obstant això, aquesta acció 

col·lectiva, que ha permès teixir nombrosos ponts entre els països de 

el Sud i el Nord global, ha generat un debat centrat geogràficament a 

Europa occidental i Canadà, sent pràcticament ignorats tant els països d'Europa 

meridional com els d'Amèrica Llatina. Aquest volum cobreix, doncs, aquest buit, que 

s'obre amb una anàlisi inicial de caràcter teòric, seguit d'experiències socialment 

innovadores en el món de la feina, de l'hàbitat, l'educació i les finances solidàries. 

Finalment, un bloc final està dedicat als centres socials autogestionats, veritables 

factories de producció i difusió d'iniciatives innovadores, com la creació d'empreses 

socials, el treball de suport a sectors exclosos en barris perifèrics o la posada en marxa 

de projectes culturals. 

 

 

  

 Grassroots innovation movements / Adrian Smith, 

Mariano Fressoli, Dinesh Abrol, Elisa Arond i Adrian Ely (2017). 
Topogràfic: 352:32(100) Smi 
 

La innovació és cada cop més invocada per les elits polítiques i els 

líders empresarials com a indispensable per afrontar reptes globals 

com el desenvolupament sostenible. Tot i això, sovint s'oblida el fet 

que les xarxes de grups comunitaris, activistes i investigadors han 

estat innovant solucions de base (grassroots) per a la justícia social i 

la sostenibilitat ambiental des de fa dècades. Sense restriccions de 

límits disciplinaris, sense constrenyiments polítics o institucionals, aquests “moviments 

d’innovació de base” identifiquen qüestions que es deixen de banda per les 

organitzacions formals de ciència, tecnologia i innovació. Les solucions generals es 

plantegen en entorns no convencionals mitjançant combinacions inusuals de persones, 

idees i eines. Aquest llibre examina sis moviments d'innovació diversos a la Índia, 

Amèrica del Sud i Europa, situant-los en els seus contextos històrics dinàmics 

particulars. L’anàlisi explica per què cada moviment encara la innovació i el 

desenvolupament d’una manera diferent, donant com a resultat una gran varietat 

d’estratègies. 
 

 Ressenyes: 

 

Meredian Alam a Australian Journal of Environmental Education34 (1) 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074208?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074209?lang=cat
https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journal-of-environmental-education/article/grassroots-innovation-movements-adrian-ely-adrian-smith-dinesh-abrol-and-elisa-arond-new-york-routledge-2017/D328614372110B9228A5A7AB675C3AB1
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 Governança social i intel·ligent : una nova 

organització per a l'Ajuntament de Barcelona / Carles 

Ramió i Miquel Salvador (2019). Topogràfic: 352(467.111) Ram  
 

L'objectiu d'aquest llibre és presentar una proposta de gestió 

professional de l'Ajuntament de Barcelona, tenint en compte les 

transformacions polítiques, socials i econòmiques de tota gran ciutat, 

així com les noves formes de participació ciutadana, col·laboració 

social i cogestió de serveis. Una nova governança política moderna, 

amb nous mecanismes per donar més força i protagonisme als 

districtes, una gestió més motivadora dels empleats públics i, finalment, un disseny 

d'unitats d'anàlisi de la informació interna i externa que fomenti la innovació i la lògica 

proactiva per resoldre els diferents problemes socials. 

 

 

  

 Constructores de ciutat : Sant Andreu : la lluita de 

les dones pels drets de ciutadania / Isabel Segura 

Soriano (2018). Topogràfic: 396:711.5(467.111Sant Andreu) Seg  
 

Llibre construït de manera col·lectiva. Recull els pensaments de les 

dones de diversos barris del districte de Sant Andreu que s’han trobat 

amb la idea de recuperar i repensar l’experiència política de ser dones 

en un territori concret, en un període concret de la historia. I ho han 

fet amb trobades que han girat al voltant de les experiències 

quotidianes, amb el fet de cuinar com a màxim exponent, ja que com 

diu l’assagista Maria Arranz “menjar és un acte polític. També ho és comprar i produir 

menjar. De fet, tot el que fem a les nostres vides ho és. Les decisions sobre el que es 

compra i el que es menja, té repercussions a escala mundial”. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073104?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073100?lang=cat
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 Minority women and austerity : survival and 

resistance in France and Britain / Leah Bassel i Akwugo 

Emejulu (2018). Topogràfic: 396(44+41) Bas 
 

En el primer llibre d’aquest tipus, Bassel i Emejulu exploren les 

experiències i les resistències de dones de les minories a les mesures 

d’austeritat a França i Gran Bretanya. Les dones que pertanyen a 

minories sovint es retraten com a víctimes passives. Tanmateix, 

aquest llibre demostra com utilitzen la seva raça, classe, gènere i 

estatus jurídic com a recurs d’acció col·lectiva davant la colonització 

neoliberal d’organitzacions no governamentals, els fracassos de la política d’esquerres i 

les iniciatives patronistes de els responsables polítics. Utilitzant estudis de casos, 

aquest llibre explora les relacions canviants entre l’estat, el mercat i la societat civil que 

creen oportunitats i dilemes per a dones activistes que pertanyen a minories. 

Mitjançant una "política de supervivència", aquestes dones busquen subvertir les 

narracions dominants de "crisi" i d’"activisme". 

 

 Ressenyes: 

 

Rosalind Cavaghan a Europe Now 2/07/2018 

Silke Roth a Political Studies Review 17 (3) 

Varis autors (simpòsium) a Etnical and Racial Studies 41 (13) 

 

 

  

 X un bon clima : El llibre verd de Barcelona / Jordi 

Bigues (2018). Topogràfic: 504(467.111) Big  
 

Les tracta d’una guia ambiental i climàtica pensada per a les persones 

que han estat bombardejades amb múltiples missatges ecològics i que 

desitgen ordenar els seus punts de vista respecte a l’entorn i al medi 

urbà, tot renunciant als prejudicis. El que pretén el llibre és que cada 

un dels lectors n’extregui les seves pròpies conclusions; vol promoure 

el consum responsable, però no pas a partir de la por, sinó a través 

del prisma del vitalisme conscient. 

 

 

  

 A companion to transport, space and equity / Robin 

Hickman ...[et al.] (eds.) (2019). Topogràfic: 656:316.4 Com 
 

Aquest llibre explora les relacions entre el transport i l’equitat social. 

La inversió en sistemes de transport i en infraestructures pot generar 

desigualtats en la mobilitat, amb determinats grups socio-demogràfics 

beneficiant-se particularment dels sistemes de transport. Emprant 

estudis de casos a escala internacional per examinar els impactes 

espacials i en l'equitat social dels sistemes i les infraestructures de 

transport, els col·laboradors d’aquest volum presenten una àmplia 

recerca empírica que completa les llacunes d'equitat social pel que fa als transports. 

Aquest “Companion” examina les inversions en transport, i els canvis que comprten en 

accessibilitat, forma i desenvolupament urbà, preus de l’habitatge i gentrificació per 

entendre millor les complexes relacions entre el transport i l’equitat social. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074203?lang=cat
https://www.europenowjournal.org/2018/07/01/minority-women-and-austerity-survival-and-resistance-in-france-and-britain-leah-bassel-and-akwugo-emejulu/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478929918810289
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073103?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074248?lang=cat
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 Measuring Transport Equity / Karen Lucas i Karel 

Martens... (eds.) (2019). Topogràfic: 656:316.4 Mea 
 

Aquesta publicació proporciona una sèrie de mètodes amb la capacitat 

de conformar els processos de decisió en el transport, permetent així 

l'adopció de solucions de transport més equitatives. Presentant 

nombrosos mètodes i aplicacions per a l’avaluació de la equitat en el 

transport, aquest llibre formalitza la pràctica disciplinària, les 

definicions i les metodologies en relació a aquest concepte. A més, té 

en compte els diferents tipus d’equitat i reconeix que cadascun 

requereix les seves pròpies metodologies d’avaluació. Reunint les perspectives més 

actualitzades i els enfocaments pràctics per avaluar l’equitat en relació amb 

l’accessibilitat, els impactes ambientals, la salut i el benestar, el llibre estableix 

estàndards per a investigadors, responsables polítics i professionals per a realitzar 

anàlisis d’impacte social, amb la voluntat d’esdevenir un referent per als implicats en la 

planificació del transport. 

 

 

  

 Cities in crisis : socio-spatial impacts of the economic 

crisis in Southern European cities/ Jörg Knieling i Frank 

Othengrafen (eds.) (2016). Topogràfic: 711.4:338.124(4-13) 
 

Aquest llibre parteix del debat sobre com les ciutats i les regions 

urbanes i els seus ciutadans aborden les conseqüències de la crisi 

financera i socioeconòmica. Cities in Crisis examina les implicacions 

polítiques i administratives de les mesures d’austeritat aplicades a les 

ciutats del sud d’Europa. S’inclouen retallades en la despesa pública 

local i els processos de privatització d’actius públics locals, així com 

qüestions relacionades amb la redimensionament, la recentralització o la 

descentralització de les competències. Es presta atenció a l’augment de nous «règims 

d’austeritat», a la qüestió de la seva legitimitat i a les seves manifestacions espacials, i 

en particular a les conseqüències socials de l’austeritat. 

 

 

  

 La España de las ciudades : el estado frente a la 

sociedad urbana / J.M. Martí Font (2017). Topogràfic: 

711.4(460) Mar 
 

El periodista Josep Maria Martí Font relata amb detall les 

característiques de les ciutats globals, sobre els seus reptes en un 

món que segueix dominat per instàncies de govern intermèdies o pels 

governs centrals o federals. Tot posant el focus en sis metròpolis 

espanyoles (Vigo, Saragossa, Màlaga, València, Barcelona i Madrid) 

ofereix una crònica de l’Espanya de les ciutats, que constitueix un 

model alternatiu d’organització política, que podria redefinir els projectes de reforma de 

l’Estat espanyol: una mena d’Ibèria urbana per canviar Espanya. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074207?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074200?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073983?lang=cat
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 Estructura urbana i segregació : un segle a 

Barcelona / Miquel-Àngel Garcia López, Rosella Nicolini, José 

Luis Roig Sabaté (2019). Topogràfic: 711.4(467.111) Gar  
 

Aquesta publicació es proposa oferir una anàlisi quantitativa d'un segle 

per a esbrinar si les diferents polítiques territorials aplicades a 

Barcelona —sobretot les de les últimes dècades— han estat efectives 

en el control dels problemes de segregació o discriminació urbana. 

L'estudi es compon de quatre assaigs que tenen l'objectiu principal 

d'identificar els determinants de la distribució dels col·lectius de 

ciutadans a Barcelona en funció de l'estructura urbana de la ciutat i de les polítiques 

aplicades per l'administració pública al llarg del temps. Aquesta última dimensió permet 

també revisar el pensament i l'acció de Pasqual Maragall en aquest àmbit, durant la 

seva etapa com a alcalde a l'Ajuntament de Barcelona. 

 

 

  

 Barcelona : la construcció urbanística d'una capital 
compacta / Joan Busquets (2018). Topogràfic: 

711.4(467.111)(091) Bus  
 

Aquest llibre fa un recorregut històric urbanístic centrat en la 

construcció de Barcelona, agafant com a base les operacions de 

planificació i els projectes més importants de la ciutat i nodrint-se de 

diverses fonts per a les seves diferents fases, ja que la seva evolució ha estat molt 

variada i condicionada, especialment, pel seu desenvolupament cultural i econòmic. 

S’estructura en deu capítols, que van interpretant les etapes de la constitució 

morfològica de la capital catalana. 

 

 

  

 New urban spaces : urban theory and the scale 
question / Neil Brenner (2019). Topogràfic: 711.5 Bre 
 

En aquesta publicació, Neil Brenner argumenta que comprendre les 

severes mutacions de la vida urbana actual requereix no només una 

investigació concreta, sinó noves teories de la urbanització. Per a 

aquest propòsit, Brenner proposa un enfocament que trenqui amb les 

concepcions heretades de l’urbà com a unitat de poblament delimitada 

—la ciutat o la metròpoli— i explora la constitució multiescalar i el 

reescalament periòdic del teixit urbà capitalista. Basant-se en 

l’economia geopolítica crítica i els plantejaments espacialitzats de la teoria de l’estat, 

Brenner ofereix un relat paradigmàtic de com els processos de reescalement 

transformen les formacions heretades de l’espai urbà i les seves conseqüències 

variades sobre els patrons emergents i els modes d’urbanització. El llibre també apunta 

una visió de la teoria urbana crítica com a radicalment revisable: els conceptes urbans 

clau s’han de reinventar contínuament tot seguint les maneres d’urbanització 

implacablement mutants a les quals aspiren a il·luminar. 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2069331?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073105?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2073984?lang=cat
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 Los cuidados : saberes y experiencias para cuidar los 

barrios que habitamos / Juan Luis Ruiz-Giménez, Edith 

Pérez Alonso y Antonio Girón (eds.)(2019). Topogràfic: 711.5:364 

Cui  
 

Llibre coral que podria ser descrit com un llibre d'autodefensa 

comunitària. Ha estat elaborat en comú a partir de la trobada del món 

de la salut amb el de l'ecologisme, el feminisme, les ciències socials o 

l'economia. No s’hi presenten les cures separades del temps, del lloc i 

del context econòmic, polític i ecològic. Aquest és un llibre, a més, que 

coneix i narra les batalles que es van donar i les que ara s'estan organitzant, batalles 

comunitàries i per això personals, o viceversa. Narra l’anar colze amb colze, les 

marees, els grups de suport, els col·lectius i les col·lectives, les persones fràgils que 

són fortes per portar les reivindicacions d'altres, l'autonomia, el donar-se normes en 

comú que impugnen les normes dels qui s’ho miraven des de dalt. 

 

 

  

 Innovación en vivienda asequible, Barcelona 2015-
2018 / David H. Falagán (ed.)(2019). Topogràfic: 728(467.111) Inn  
 

Aquest llibre presenta una anàlisi de les polítiques d’habitatge 

impulsades per l’Ajuntament de Barcelona durant el període 2015-

2019. Es tracta d’un resum de quines han estat les principals fites 

aconseguides; així com també de les principals dificultats i limitacions 

amb què s’han topat els gestors municipals en la seva voluntat 

d’impulsar un nou paradigma en les polítiques d’habitatge a escala 

municipal.  

 

 

  

 David Harvey : la lógica geográfica del capitalismo / 
Núria Benach y Abel Albet (eds.)(2019). Topogràfic: Espacios 

Críticos/14  
 

Finalment el llargament esperat volum d’Espacios Críticos dedicat a 

David Harvey! Aquest llibre, com tots els de la col·lecció, ens ofereix 

una perspectiva bio-bibliogràfica per apropar-nos a l'obra del geògraf 

mitjançant una llarga entrevista amb Harvey; nous textos traduïts —

incloent-ne un d’inèdit—; i una anàlisi de les seves principals 

aportacions. Harvey s'ha dedicat bàsicament a l'estudi de la dinàmica 

capitalista des d'una perspectiva marxista, visió a la qual ha incorporat una dimensió 

explícitament geogràfica que l'ha portat a inspirar tota una generació d'estudiosos del 

que és urbà. 
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074199?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074199?lang=cat
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