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The international handbook on social innovation :
collective action, social learning and
transdisciplinary research / Frank Moulaert, Diana
MacCallum, Abid Mehmood i Abdelilah Hamdouch (eds.) (2015).
Topogràfic: 303 Int

Aquest Handbook abasta molts aspectes dels debats científics i
sociopolítics en matèria d'innovació social en l'actualitat. Els més de 50
autors proporcionen una visió general de les perspectives teòriques,
metodologies i experiències instructives de tots els continents, així com
de les implicacions per a l'acció col·lectiva i política. Presenten arguments rellevants en
favor de la innovació social com a clau per al desenvolupament humà. El manual
defineix la innovació social com la innovació en les relacions socials dins de les dues
esferes micro i macro, amb el propòsit de satisfer les necessitats de les diferents capes
de la societat. Es connecta la innovació social amb la dinàmica de l’empoderament,
donant així un caràcter polític als moviments socials.


Ressenyes:

Gordon Shockley a Journal of Regional Science 55 (1)
Aurélien Boutaud a Développement durable & territoires 6 (1)

1



Modernidad líquida / Zygmunt Bauman (2003).

Topogràfic:

316 Bau

Clàssic del pensament modern, en aquest llibre es descriu el concepte
que ha creat una categoria sociològica. Bauman explora quins són els
atributs de la societat capitalista que han romàs en el temps i quins
han canviat. L’autor busca remarcar les traces que eren lleument
visibles en les primeres etapes de l’acumulació, però que han
esdevingut centrals en la fase tardana de la modernitat. Una
d’aquestes característiques és l’individualisme que marca les nostres
relacions i les torna precàries, transitòries i volàtils. La modernitat líquida és una figura
del canvi i de la transitorietat: “els sòlids conserven la forma i persisteixen en el temps,
duren; mentre que els líquids són informes i es transformen constantment, flueixen”.


Ressenyes:

Nicholas Gane a Acta Sociologica 44 (3)
Dominic Boyer a Modernism/Modernity 9 (2)
Rusell Harding a Administrative Theory and Parxis 24 (3)
Dennis Smith a British Journal of Sociology 52 (4)
Peter Beilharz a Contemporary Sociology 30 (4)
Dennis Wrong a The Times Literary Supplement 5097



Pour la sociologie : et pour en finir avec une
prétendue "culture de l'excuse" / Bernard Lahire
(2016). Topogràfic: 316.1 Lah
El professor de sociologia de la normal de Lió, Bernard Lahire, ofereix
una defensa brillant de la sociologia i, més en general, de les ciències
que tenen per missió l’estudi rigorós del món social, tot desmuntant
els llocs comuns que les acusen d’excusar la delinqüència, el crim o el
terrorisme i fins i tot de justificar el comportament antisocial o el
fracàs escolar. L’autor fa avinent que entendre els determinants
socials i les formes de dominació permet trencar amb la vella filosofia de la
responsabilitat que sovint té l'efecte de legitimar els guanyadors de la competició social
i d’estendre certs mites com el de l'home fet a si mateix, el de la meritocràcia o el del
geni individual.


Ressenyes:

Johan Giry a Revue Française de Sociologie 57 (2)
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Barris, veïns i democràcia : el moviment ciutadà i la
reconstrucció de Barcelona (1968-1986) / Marc Andreu
Acebal(2015). Topogràfic: 316.334(467.111) And
Basat en la tesi doctoral del seu autor, aquest assaig viatja a la
Barcelona dels darrers anys del franquisme i la Transició per tal de
retratar un moviment popular i veïnal que just es constituïa en aquell
moment en els barris barcelonins. L’Estudi està centrat en la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que va ser l'entitat
impulsora del moviment i gestora de les seves demandes. S’hi
expliquen, doncs, els inicis de la FAVB, quan va aconseguir conquestes urbanístiques,
socials i culturals importants, i també la seva evolució, fins que va entrar en declivi
coincidint amb les eleccions municipals de 1979, en què el moviment ciutadà va
desencantar-se davant la nova democràcia.



L'Economia de les desigualtats / Thomas Piketty (2014).
Topogràfic: 330.564 Pik

Traducció al català d’un llibre publicat originàriament en 1997 en què
l’autor analitza la redistribució de la riquesa, un aspecte gens menor
que ha estat al centre del debat polític. No tan sols això, sinó que
també revisa en profunditat la justícia social i fa una anàlisi minuciosa
del mecanisme socioeconòmics que produeixen la desigualtat. Piketty
exposa l’evolució de la distribució dels ingressos de la població i se
centra en el seu país d’origen, França i posa la seva poderosa lupa
sobre la qüestió de la desigualtat entre capital-treball i la desigualtat entre els
ingressos laborals.



Espacios globales y lugares próximos : setenta
conceptos para entender la organización territorial
del capitalismo global / Miguel Solana (coord.), Anna
Badia, Àngel Cebollada, Anna Ortiz i Ana Vera (2016). Topogràfic:
338(100) Esp

Aquest llibre, obra de cinc professors i professores del departament de
geografia de l’UAB, pretén aportar des de la geografia les eines i els
coneixements per a una interpretació de les repercussions territorials
de la reestructuració del sistema capitalista. A base d’esgrunar setanta
conceptes-clau per comprendre l'organització territorial del capitalisme global, es fan
visibles les estratègies territorials, les resistències i les alternatives a la lògica d'un
sistema que porta cada vegada més a més dosis de desigualtats, lluita pels recursos i
depredació ambiental.


Ressenyes:

Blog Oriol Nel·lo 21/07/2016
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Enclaves de riesgo : gobierno neoliberal, desigualdad
y control social / Débora Ávila i Sergio García (coords.)
(2015) Topogràfic: 343.9 Enc
Aquest llibre, coordinat per l’Observatorio Metropolitano de Madrid, es
proposa dibuixar els contorns de la seguretat en la ciutat neoliberal, els
contorns de la gestió del risc. Tot i estar composat per articles de
diferents autors (com Loïc Wacquant, Stavros Stavrides, , José Ángel
Brandariz, Ignacio González, etc.), a partir de contextos i àmbits ben
diferents, l’obra en conjunt presenta una xarxa de mirades i de
conceptes que tenen en comú la posada de la seguretat en el mode fe govern de les
nostres societats i que veu en aquest model el correlat de l’augment de la desigualtat
social.


Ressenyes:

Santiago Ruiz Chasco a Cuadernos de Trabajo Social 29 (1)
Enric Llopis a Rebelión 6/08/2016



Común : ensayo sobre la revolución en el siglo XXI /
Christian Laval i Pierre Dardot (2016). Topogràfic: 352:32 Lav
Amb l’utillatge intel·lectual de la filosofia, l’antropologia, la sociologia,
l’economia, el dret i la història, els autors fan una nova definició del
que és comú i basteixen una proposta d’alternativa política per al segle
XXI. Una proposta que lliga la lluita anticapitalista i l’ecologia política
amb la reivindicació del “comú” en front de les noves formes
d’apropiació privada i estatal; que articula les lluites pràctiques amb
les investigacions sobre el govern col·lectiu dels recursos naturals i de
la informació; i que conclou amb 10 propostes polítiques a fi que la idea esdevingui
acció: tota una proposta de revolució.


Ressenyes:

Edgard Straehle a Astrolabio 17
Julio Peña y Lillo a Chasqui 130
Ivan Sainsaulieu a Revue Française de Sociologie 57 (1)
Philippe Chanial a Revue Française de Science Politique 65 (4)
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El Gobierno de los bienes comunes : la evolución de
las instituciones de acción colectivaXXI / Elinor Ostrom
(2011). Topogràfic: 352:32 Ost
Aquesta obra presenta les principals idees per les quals l’autora va
reble el premi Nobel d’Economia en 2009. S’hi exposa la teoria que
permet comprendre sota quines condicions les comunitats gestionen de
manera sostenible i organitzada seus béns comuns (per exemple
sistemes de reg o pastures comunes, zones comuns de pesca o de
tala) i sota quines condicions aquestes comunitats sobreexploten
aquests béns fins a la seva extinció. Les comunitats que manegen els seus béns
comuns de manera sostenible són vistos com a comunitats que aconsegueixen acords
institucionals "sòlids"; per la seva banda els casos en els quals les comunitats que
sobreexploten els seus recursos comuns es comprendran com a comunitats amb
"acords institucionals fràgils" o "fracassos" en el cas extrem de la tragèdia dels comuns.


Ressenyes:

Hiram Ángel Lara a Región y Sociedad 24
Luis Rodríguez Castillo a Revista Pueblos y fronteras digital 6 (10)
Daan Huisinga a Millenium: Journal of International Studies 20 (3)
Robert O. Keohane a Perspectives on Politics 8 (2)
Peregine Schwartz-Shea a Perspectives on Politics 8 (2)
Jana Mansbridge a Perspectives on Politics 8 (2)
Ben Fine Perspectives on Politics 8 (2)
Frank R. Baumgartner a Perspectives on Politics 8 (2)
Nancy Bermeo a Perspectives on Politics 8 (2)
Roberta Axelrod a Perspectives on Politics 8 (2)
Margaret Levi a Perspectives on Politics 8 (2)



La Pobreza en Barcelona en los años del Big Crap
(2008-2014) / Jesús Martínez (2014). Topogràfic:
364.22(467.111) Mar

Retrat periodístic corprenedor de la pobresa a Barcelona. Històries de
persones que ho han perdut tot en la ciutat del Mobile World Congress
i dels enormes creuers. Es tracta d’un recorregut pel fossat invisible
que separa amb claredat el concorregut centre turístic de la perifèria
marginal, que de vegades està físicament al costat de llocs que
atrauen milions de visitants i on, segons les dades de l’Enquesta de
condicions de vida, segueix augmentant el risc que es formin bosses de pobresa, zones
de marginalitat i d’endarreriment econòmic.
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Ciudades para las persones : escenarios de vida /
Isabel Sierra Navarro (2015). Topogràfic: 504:711.4 Sie
En aquesta obra presenta de forma cietífica la relació estreta entre
l'entorn urbà i la qualitat de vida de les persones. S’hi analitzen espais
com l'habitatge, el model urbanístic, els transports, la interacció social
i el medi ambient, sempre des del punt de vista de les persones i les
seves necessitats com a éssers biològics i socials. També s’hi poden
trobar comentaris i propostes d'experts que ofereixen una visió de
conjunt orientada a la millora urbana des d'un punt de vista global i
també casos reals de bones pràctiques.



Neil Smith : gentrificación urbana y desarrollo
desigual / Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel
(2015). Topogràfic: 911.3 Gar
Biobibliografia de Neil Smith, geògraf (i activista) escocès que va tenir
una enorme influència en la disciplina geogràfica i en els estudis
socials en general pels seus treballs sobre l’avenç del capitalisme
global, el desenvolupament desigual i els processos de regeneració i
gentrificació urbana. Les seves teoritzacions sobre l’espai com a
producte del desenvolupament capitalista i sobre les estratègies del
capital en els processos de renovació urbana s’han utilitzat en estudis empírics d’arreu
del món. A banda dels elements biogràfics, el llibre aporta una antologia de textos
d’Smith alguns dels quals s’han traduït al castellà expressament per a aquesta
publicació.


Ressenyes:

Blog Oriol Nel·lo 16/09/2015
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Planeta de ciudades miseria / Mike Davies (2014).
Topogràfic: 911.375 Dav

Reedició del llibre publicat originalment en 2007 en què Mike Davis
traça una trajectòria global de l'assentament informal des dels «barris
de l'esperança» en la dècada dels seixanta i el «big bang» de la
pobresa urbana durant les dècades del deute dels anys setanta i
vuitanta, fins les megaciutats pobres com Con Sud, Sadr City i les Cap
Flats. L'autor realitza una quantificació de l’aterridora producció en
massa de la misèria que caracteritza les ciutats contemporànies, tot
argumentant que el creixement exponencial de les ciutats misèria no és accidental sinó
que és el resultat d'una conjunció simultània de la corrupció de les classes dirigents, del
fracàs institucional i de l'acció de l'FMI i dels Programes d'Ajust estructural (SAP),
dirigits a transferir la riquesa de pobres a rics.


Ressenyes:

William F. Lever a Urban Studies 46 (8)
Richard Grant a Annals of the Association of American Geographers 99 (1)
Joseph E. Inikori a Transition 101
Richard Pithouse a Journal of Asian and African Studies 43 (5)
Tom Angotti a International Journal of Urban and Regional Research 30 (4)



The new urban question / Andy Merrifield (2014).
Topogràfic: 911.375 Mer

A partir dels intents d'Haussmann per utilitzar la planificació urbana
per desfer la revolució obrera del París del Segle XIX, fins a la
metròpolis contemporània, incloent alguns desastres urbans, com el
cas del centre de Detroit, Merrifield explica com l'experiència urbana
s'ha modelat profundament per l'antagonisme de classe i ha estat el
camp de batalla de conspiracions, revoltes i erupcions socials. Tot
anant més enllà dels treballs dels teòrics urbans anteriors, com
Manuel Castells, Merrifield identifica la nova qüestió urbana que ha sorgit i que exigeix
una atenció urgent, ja que la ciutat s’ha convertit en un lloc de saqueig actiu per part
del capital i, per altra banda, d'establiment de noves formes de lluita urbana, des del
okupes fins als indignados.


Ressenyes:

Yi Chengzhi a Political Studies Review 13 (3)
Austin Williams a Architectural Review 236 (1411)
Oliver Cowan al Blog LSE United States Centre 19/10/2014
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La ciudad en movimiento: crisis social y respuesta
ciutadana / Oriol Nel·lo (2015). Topogràfic: 911.375 Nel
Aquest llibre del professor de geografia de la UAB Oriol Nel·lo parla de
l’empenta que tenen els moviments urbans contemporanis,
especialment d'aquells que, malgrat les circumstàncies adverses,
busquen la reconstrucció de la vida en comú en la societat. Es tracta
d’un fenomen especialment notable als països del sud d'Europa que, a
més de representar una defensa davant la crisi i les polítiques que
l'acompanyen, planteja alternatives ambientals, econòmiques i socials
amb creixent incidència en les institucions i en la política.


Ressenyes:

Blog Ricard Espelt gener 2016
Blog Francesco Indovina 28 de desembre 2015



Cities in the 21st Century / Oriol Nel·lo i Renata Mele
(eds.) (2016). Topogràfic: 911.375(100) Cit
La present obra ofereix una visió general del desenvolupament urbà
contemporani. Editat pel professor Oriol Nel·lo del Departament de
Geografia de la UAB i amb el suport de la Fundació Enel, està escrit per
més de trenta especialistes acadèmics en diverses matèries de
diferents països i proporciona informació i anàlisi de la xarxa global de
ciutats, dels canvis en la forma urbana, dels problemes ambientals, del
paper de les tecnologies i el coneixement, dels desenvolupaments
socioeconòmics i, finalment, el repte de la governabilitat urbana. Cal destacar que
inclou un acurat aparell infogràfic a càrrec del geògraf Joan López, de la UAB.



De la crisis económica a la crisis política : una
mirada crítica / Manuel Castells (2016). Topogràfic: Castells/25
Recull d’articles publicats a La Vanguadia per Manuel Castells entre
2008 i 2015, agrupats temàticament, en què l’autor retrata els canvis
profunds i accelerats que han tingut lloc a Catalunya, a Espanya i als
món en aquest període. Un cop d’ull als títols dels diferents apartats
permet copsar el ventall temàtic: 1) Metamorfosi de la crisi econòmica
del 2008 al 2015; 2) Les cultures de la crisi: una altra economia és
possible?; 3) Indignats contra la crisi; 4) Moviments socials, crisis de
legitimitat i canvio polític a Espanya; 5) El Moviment independentista i la qüestió
catalana; 6) La crisi de la Unió Europea; i 7) Llavors de guerra.
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En busca de la justicia espacial / Edward W. Soja
(2014). Topogràfic: Soja/04
Aquest llibre publicat originalment en anglès en 2010, i que ara ha
estat traduït al castellà gràcies a l’editorial valenciana Tirant
Humanidades, té un triple objectiu. En primer lloc presentar el
concepte de “justícia espacial” i el seu desenvolupament teòric; en
segon lloc, mostrar exemples empírics de funcionament d’aquest
concepte; i en tercer lloc, proposar un mètode d’acció social i política
que millori l’equitat i l’accés als drets substancialment urbans dels
ciutadans. Cal dir que Edward Soja és un dels principals referents de la geografia crítica
nord-americana i ha esdevingut conegut sobretot per la seva reivindicació de la
necessitat d’un “gir espacial” en el pensament social crític.


Ressenyes:

Blog Oriol Nel·lo 26 de juliol 2014
Felipe Link a EURE 37 (111)
Thad Williamson a City & Community 12 (1)
Michael Nordquist a Contemporary Political Theory 12 (1)
Steven Navarrete Cardona a Cuadernos de Geografía 21 (2)
Andrew Davies a The Geographycal Journal 177 (4)
Nicolina Montessano Montessori a Social Movement Studies 11 (3-4)
Garth Myers a Material Culture 45 (1)
Mark Purcell a Annals of the Association of American Geographers 101 (3)
Kristina E. Gibson a Social Science Review 85 (3)
Roger Keil a International Journal of Urban and Regional Research 35 (5)
Mauricio Herrera Rodríguez a Journal of Regional Science 51 (2)
Don Mitchell a Left History 15 (1)
Número monogràfic City 14 (6)
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