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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L

Que bo! Anna Soler. Ed. Takatuka, 36 pàg. 15,00€
 

Hi ha animals carnívors, omnívors i herbívors. Ni tots els animals ni totes
les persones mengen el mateix, però els humans són els únics animals
que cuinen el seu menjar. Al llarg de la historia, les diferents societats han
desenvolupat diferents gustos i hàbits alimentaris: al Camerun mengen
llagostes, a Tailàndia, rates, i nosaltres mengem conills. Dins de la nostra
societat i la nostra cultura, però, també hi ha hàbits alimentaris molt
diferents: hi ha persones que mengen carn i altres que no; persones que
fan règim i altres que no…

Un mar de plàstics,  Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen.
Ed.Takatuka. 64 pàg.16,00€
 
Un mar de plàstics explica com l’oceà s’està convertint en un abocador que
afecta greument la salut de la fauna i la flora marines. La història d’un
fulmar boreal, una au marina que habita les costes de l’Atlàntic Nord, es
converteixen el fil conductor que serveix per exposar les conseqüències
de l’ús massiu i irresponsable del plàstic i la necessitat de limitar-ne
dràsticament el consum. Amb un llenguatge senzill, el llibre també aborda
les solucions tècniques que s’han proposat per afrontar el problema dels
residus plàstics al mar i com hi pot contribuir cadascú en el seu dia a dia,
per tal d’ajudar el fulmar boreal i la resta d’animals marins.

El jardí curiòs, Peter Brown. Ed. Takatuka. 36 pàg. 15,00€

Un dia, un nen curiós anomenat Liam descobreix un jardí en dificultats
mentre explora la seva ciutat monòtona i grisa. Decideix ajudar a fer
créixer els plantes, sense ni tan sols imaginar-se'l que està a punt de
provocar. Amb el pas del temps, el jardí pren vida pròpia i s'escampa per la
ciutat, canviant tot al seu pas.
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Canvi climàtic, Yayo Herrero, María González i Berta Páramo. Ed.
Páramo. 56 pàg. 23,00€

 
Durant desenes de milers d’anys, els éssers humans van viure utilitzant
l’energia del sol, de les marees, dels vents o de la llenya per cobrir les
necessitats que tenien. Tanmateix, a partir de la Revolució Industrial es va
començar a fer servir de manera massiva el carbó, el petroli i el gas natural. 

Així es va engegar una economia capaç de produir quantitats enormes de
productes que són fabricats, comprats, venuts i transportats arreu del
planeta, però aquest creixement ha provocat l’escalfament global i, com a
conseqüència, el canvi climàtic, un problema ecològic que posa en risc la vida
tal com la coneixem. 

El món va dir que sí,  Kaia Dahle Nyhus, Ed.Takatuka. 48 pàg. 16,00€
 
Un bon dia va començar el món i va començar el temps,i del xoc entre
planetes en va sorgir la Terra. I van començar les estacions. eI primer vam
ser peixos dins l’aigua, després, rèptils i, més tard, mamífers. Vam
començar a caminar sobre dues cames i vam fer les nostres primeres
eines. I el món semblava enllestit, però d’ençà d’aleshores sempre hem
continuat inventant i fabricant coses noves que ens han portat progrés,
però també destrucció. I des de llavors el món no s’ha aturat, i nosaltres
tampoc. Una reflexió intel·ligent sobre la història de l’evolució i el progrés, i
sobre la necessitat de frenar la producció i el consum desbocat a fi d'evitar
la destrucció del medi ambient i l'escalfament global.

Monstruos verdaderos amenazan el planeta, Marie Rohde, Ed.
Zahorí Books. 52 pàg. 18,50€
 
Hi ha monstres rondant pel planeta: volen sobre el teu cap, viuen en les
profunditats de la mar i fins i tot s'amaguen en els embornals. Provoquen
tempestes, assequen rius i llacs i espanten als animals. L'immens
Basurokong, el desagradable Esmogodón, l'enganxós Grasodonte o
l'invasiu Urbanosauro faran que els monstres que hi ha davall del teu llit
semblen simples peluixos. I és que aquests monstres realment existeixen!
Sols herois mediambientals com tu poden derrotar-los! Fes-te xicotet
activista i ajuda'ns a véncer a aquestes malvades criatures!
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Paremos la invasión. Que el plástico no nos domine, Raül Hurtado i
Claudia Mosquera. Ed Andana. 40 pàg. 16,90€
 
Atenció, emergència: Estem patint una invasió silenciosa. Fins a 12 milions de
tones de plàstics pararan als nostres oceans cada any i ofeguen els
ecosistemes, provoquen danys a la fauna i entren en la cadena alimentària.
Un llibre informatiu perquè els més joves prenguen consciència sobre les
conseqüències de l’ús abusiu dels plàstics. Els protagonistes d'aquest àlbum
informatiu, Greta i Aldo, han descobert aquesta invasió i necessiten la nostra
ajuda. És el moment de passar a l'acció! Amb aquest llibre podrem saber com
va arribar el plàstic a les nostres cases fa 150 anys per a facilitar-nos el dia a
dia, i com la producció desmesurada i el consum indiscriminat de productes
d'un sol ús està generant un perillós monstre que posarà fi a la vida en el
nostre planeta.

Superheroes contra el plástico, Martin Dorey, Ed. Destino Infantil
& Juvenil. 128 pàg. 10,40€

Aquesta guia pràctica et proposa 50 missions per a lluitar contra el plàstic i
així poder canviar el món. Una forma fàcil i pràctica per a acabar amb el
plàstic a casa, a l'escola i en l'entorn més pròxim. Martin Dorey és un dels
líders de la lluita contra el plàstic al Regne Unit. Fa uns anys va fundar el
moviment global #2minutebeachclean per a mantindre les platges netes.

Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo, Guillermo
Medina, Ed. B de Blok. 240 pàg. 19,95€
 
16 vides extraordinàries de persones que lluiten cada dia per salvar el
medi ambient. 16 històries per als xicotets herois que salvaran el nostre
planeta. Som l'última generació que pot canviar el món! 
Mai s'és massa jove per a salvar el món. Aquest és el missatge que
transmeten els 16 contes d'aquest llibre. 16 vides extraordinàries de
persones que lluiten cada dia per salvar el medi ambient. 16 històries per
als xicotets herois que salvaran el nostre planeta. De Leonardo di Caprio a
Emma Watson, passant per descomptat per Greta Thunberg o Pierre
Rabhi (considerat com el Gandhi de l'ecologia), el llibre conta setze
històries exemplars de persones que lluiten pel medi ambient i, per tant,
per salvar el planeta.
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E C O F E M I N I S M E

 
En aquest llibre les paraules estan escrites a tres veus. Tres veus de tres
dones. Una narra un marc teòric general del ecofeminisme. Una altra
comença cada capítol desgranant el que hi ha darrere de sis adjectius que
podrien qualificar moltes dones. Invisibles. Cuidadores. Treballadores.
Lluitadores. Sàvies. Comunitàries. I la tercera presa aqueix marc teòric i
aqueixes paraules per a contar relats. Relats protagonitzats per dones. Les
tres veus s'entrellacen formant una trena. A vegades per dalt, a vegades per
baix. Les paraules es creuen per a parlar de ecofeminisme des de diferents
llocs.
 
En aquest llibre a més de paraules hi ha dibuixos. Il·lustracions fetes per les
mans d'una dona que les col·loca en diferents llocs de la trena. Il·lustracions
que formen part de la narració perquè compten coses igual que ho fan les
paraules. En diverses parts de  la trena es conta que estem mirant les coses
a l'inrevés, per això la paraula futur és cada vegada més curta per a moltes
espècies que habiten la terra, inclosa la nostra. Pensem que és necessari
col·locar en el centre el que realment importa. Necessitem col·locar la vida
en el centre. No sols unes poques, sinó totes les vides en condicions de
dignitat. Per això, ens reconeixem com ecofeministes, perquè els
ecofeminismos proposen diversos possibles camins per a fer-ho.

Claves ecofeministas, Alicia Puleo, Ed. Plaza y Valdés. 163 pàg.
11,40€
 
Amb llenguatge clar i il·lustracions evocadores, aquest llibre ens ofereix les
claus d'un pensament contemporani emergent. Què és el ecofeminisme?
Com ha sorgit i evolucionat? Què ens diu respecte als nostres cossos i la
nostra sexualitat? Com conrear una ètica de la cura en la vida quotidiana,
la ciència i la tecnologia? Quines característiques ha de tenir una educació
ambiental ecofeminista? És la violència cap als animals una pràctica
patriarcal? Com es transformen les identitats de gènere gràcies a les noves
formes de sensibilitat i consciència cap als animals? Aquestes són algunes
de les preguntes que troben resposta en aquesta obra innovadora.

La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, DDAA, Ed. Libros en Acción. 236 pàg. 15,00€
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Ecofeminismo para otro mundo posible, Alicia Puleo, Ed. Catedra.
448 pàg. 20,85€
 
La nova Ariadna del segle XXI és filla del feminisme i de l'ecologia. Ja no es
limita a esperar que actue l'heroi, col·laborant discretament en un segon pla.
És també una protagonista del canvi. Ja no admira al que mata a un altre,
sinó que allibera al monstre, reconeixent el seu parentiu amb l'humà. Entra
en el laberint del món juntament amb Teseu per a transformar la cultura en
els temps del canvi climàtic.

Tierra de mujeres, Maria Sánchez, Ed. Seix Barral. 192 pàg. 17,00€
 
Filla i néta de veterinaris, l'última de diverses generacions vinculades des de
fa anys a la terra i als animals, María Sánchez (Còrdova, 1989) és la primera
dona en la seua família a dedicar-se a un ofici exercit tradicionalment per
homes. El seu dia a dia com a veterinària de camp passa per recórrer
Espanya en una furgoneta i esquivar les mirades en un entorn
predominantment masculí com és el món rural. En aquest personalíssim
assaig, l'escriptora es proposa servir d'altaveu i donar espai a totes les dones
silenciades en els camps espanyols, a totes aquelles que van haver de
renunciar a una educació i a una independència per a treballar la terra amb
les mans i cuidar de les seues famílies.
 

Ecofeminismo, Maria Mies i Vandana Shiva, Ed. Icaria. 504 pàg.
24,50 €
 
Existeix una relació entre l'opressió patriarcal i la destrucció de la
naturalesa en nom del progrés i el benefici? Com hauria de comptabilitzar-
se la violència inherent a aquest procés? Existeix alguna relació entre el
moviment de dones i altres moviments socials? Aquesta nova edició,
revisada i ampliada, és hui tan vigent i necessària com quan es va publicar
per primera vegada. Aquest llibre situa la responsabilitat i les respostes
que les dones poden donar als majors problemes actuals del planeta, tant
mitjà ambientals com econòmics. 
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Almáciga, María Sánchez, Ed. GeoPlaneta. 208 pàg. 20,80€
 
El camp i els nostres mitjans rurals tenen una manera de parlar única que
germana territori, persones i animals. Moltes de les seues paraules porten
massa temps a la intempèrie. Si no les cuidem, moriran amb els nostres
majors i els nostres pobles. Per això aquest llibre, aquesta almáciga. Un
substrat on les expressions de les nostres terres descansen; una llavoreta
per a recuperar les seues paraules i els seus significats, per a tornar a sentir-
les i nomenar-les, perquè arrelen entre nosaltres i les tinguem més a prop;
un viver en el qual acaronar-les i acollir-les amb els nostres cossos i accents.
Un diàleg-teixit amb el nostre medi rural perquè germinen i puguen tornar a
existir.
 

Mujeres que corren con los lobos, Clarissa Pinkola Estés, Ed. Zeta.
725 pàg. 12,00€
 
Dones que corren amb els llops. Tots sentim l'anhel del salvatge. I aquest
anhel té molt pocs antídots culturalment acceptats. Ens han ensenyat a
avergonyir-nos d'aquest desig. Ens hem deixat el cabell llarg i amb ell
ocultem els nostres sentiments. Però l'ombra de la Dona Salvatge aguaita
encara a la nostra esquena de dia i de nit. Onsevulla que estiguem, l'ombra
que trota darrere de nostros té sens dubte quatre potes.

Cuentos  completos, de Grace Paley. Ed. Anagrama. 472 pàg. 18,50€
 
Els contes de Grace Paley es caracteritzen per la seua personal fusió de les
conviccions polítiques amb les idees i les experiències personals, per la seua
extraordinària capacitat d'empatia i per la seua humorística, però no per
això menys aguda, descripció dels esdeveniments, grans i xicotets, que
configuren la vida d'una gran ciutat.

A mesura que progressa la seua obra, tornem a trobar-nos amb molts dels
personatges, i visitem de nou llocs on ja havíem estat, la qual cosa ens
converteix en testimonis d'excepció del desenvolupament i la maduració
d'una comunitat humana i fa que ens sentim part d'un món intens i ple de
vida que ens resulta, alhora, singular i dolorosament familiar.
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Historia de las abejas, Maja Lunde, Ed. Siruela. 328 pàg. 21,80€
 

Història de les abelles, la novel·la revelació de les lletres noruegues, és una
història èpica i global en la qual, mitjançant tres narracions entrellaçades,
Guapa Lunde reflexiona sobre els éssers humans i la seua relació amb la
naturalesa al llarg del temps. A l'Anglaterra de 1852, William, un naturalista i
comerciant de llavors que no passa pel seu millor moment, lluita per
desenvolupar un tipus de rusc totalment nou que els valdrà a ell i als seus
fills fama i respecte. George és un apicultor dels Estats Units que en 2007
posa totes les seues esperances en què el seu fill universitari continue amb
el sacrificat negoci familiar. A la Xina de l'any 2098, on les abelles han
desaparegut i amb elles el món tal com es coneixia, Tao es dedica a la
pol·linització manual, amb el desig de donar al seu fill una vida millor que la
seua.

Heida. Una pastora en el borde del mundo, Steinunn Sigurdardottir,
Ed. Capitan Swing. 328 pàg. 21,00€
 
Heida és una agricultora solitària amb un ramat de 500 ovelles en una zona
implacable que voreja les terres altes d'Islàndia. És conegut com la fi del
món. Escrit amb enginy i humor per una dels novel·listes més aclamats
d'Islàndia, Steinunn Sigurdardottir i dividit en quatre estacions, aquest llibre
conta la història d'un any extraordinari, entreteixit amb històries vívides dels
seus animals i el treball de la granja; i pinta un retrat inoblidable d'una vida
remota pròxima a la naturalesa.

L'apoderament de les dones pot transformar les possibilitats d'aconseguir la
sostenibilitat ambiental? Aquest llibre pretén respondre afirmativament a la
pregunta amb assajos i entrevistes que no sols volen provocar una reflexió,
sinó també una acció col·lectiva per a canviar-lo tot. 
 
Reunim veus destacades dels moviments feministes i ecologistes
internacionals per a evidenciar que la igualtat de gènere és imprescindible
per a l'acció climàtica. Vandana Shiva, Caroline Lucas, Maria Mies i Yayo
Herrero, entre altres, exposen els vincles que hi ha entre ecologisme i
feminisme en defensa de la justícia social. També mitjançant l'estudi de
casos específics, analitzen les formes en què dones interactuen en la lluita
contra el canvi climàtic i les seues conseqüències. I com la seua voluntat
transformadora és capaç d'influir en el medi ambient, però també en la
societat, l'educació i en les relacions de poder.

Por que las mujeres salvaran el planeta? DDAA, Ed. Rayo Verde. 288 pàg. 22,00€
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Espejo Lobo, Concha Perez Llamas, Ed. Libros en Acción, 220 pàg.
13,00 €
 
Per què ens resulta tan difícil sostindre la mirada del llop? Tindrà a veure
amb la imatge que de nosaltres ens retorna? Catorze són les històries de
ficció que conformen 'Espill Llop', situades en aquells entorns de la
Península, inclòs Portugal, on el llop coexisteix amb l'ésser humà, en les
quals es donen a conéixer les diferents causes que fan perillar la seua salut
etològica i fins a la seua supervivència: ramaderia extensiva, regulació-
control de l'espècie, caça, verí, foc o furtivisme, entre altres.
 
Catorze són també els experts i expertes en el món de Canis lupus que
adjunten la seua anàlisi sobre la problemàtica destacada en les històries al
final de cada relat.
 
Ficció i realitat es posen al servei de qui llija 'Espill Llop' per a entendre la
denúncia que des d'ell es fa i per a destacar i corregir el comportament
antropocèntric que ens caracteritza.

Les xarxes per la sobirania alimentària es barreguen amb les que

defensen el territori contra els plans urbanístics i els macroprojectes

turístics, que alhora se sumen a les lluites feministes, a l'exigència

del tancament dels CIES i de l'acollida de les persones migrades i

refugiades o a la construcció d'una economia social i solidària
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Caminant amb els camarades. Arundhati Roy. 112 Pàg. 12,00€
 
Arhundhati Roy narra en aquest llibre els mesos que va conviure amb els
naxalites, les guerrilles que l’enfronten als abusos del govern i de les
multinacionals des dels boscos de l’Índia. En aquest treball
extremadament ben documentat, Roy ens apropa a un moviment rebel
poc conegut de l’Índia i en resulta una obra plena de revelacions
transcendentals. Al llarg de les pàgines descobrim com el overn hindú
lliura una guerra atroç contra la seva pròpia ciutadania per defensar els
interessos de les companyies mineres que volen extreure els minerals rars
que hi ha enterrats a les terres tribals. L’autora transporta, boscos endins,
els lectors fins a les línies de front invisibles d’aquesta batalla en curs. I a
partir de la crònica de les lluites locals, reflexiona sobre una qüestió molt
més àmplia: el capitalisme global tolerarà que cap societat existeixi fora del
seu control total?

La batalla de l'horta. Enric Llopis, Ed. Sembla Llibres. 176 Pàg. 18,00 €

L’Horta de València és una comarca de terra agrícola mil·lenària on perviu un
patrimoni natural, cultural, històric i arquitectònic gairebé únic a Europa. Un
autèntic tresor de la saviesa popular que, des dels anys seixanta, ha estat en
el punt de mira d’interessos polítics i econòmics especulatius, així com d’un
suposat concepte de progrés que ha amenaçat el seu futur. Però, des del
primer dia, les excavadores s’han hagut d’enfrontar a una resistència
silenciada que amb el temps ha esdevingut imparable.

El periodista Enric Llopis ha realitzat una intensa tasca en col·laboració amb
l’entitat Per l’Horta amb l’objectiu de crear un relat conjunt d’una lluita que
s’ha convertit en exemple i referent. El fruit és La batalla de l’Horta, una obra
viva i emotiva treballada amb les veus dels seus protagonistes: el veïnat que
va defensar una forma de vida arrelada a la terra, les associacions que es
van enfrontar a grans empreses, el jovent solidari que va protegir terres i
alqueries, l’extraordinària campanya de la iniciativa legislativa popular o les
massives mobilitzacions que van aturar el darrer Pla General de València.
Una batalla protagonitzada per milers de persones que, amb les seues
pròpies mans, han plantat cara a la nefasta voràgine que ens ha dut a la crisi
actual.

L L U I T E S  P E L  T E R R I T O R I
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Ara vindran els màquines. Relats subalterns a la València del Sud.
Anaïs Florin, Autoedició. 10,00€  

És un projecte que pretén rescatar la història subalterna del relat principal
lligat a la construcció i a l'imaginari del Pla Sud, a través de les persones que
van patir els seus efectes al territori del municipi de València. 
 
Mitjançant l'ús de mapes,arxius domèstics i la memòria de les persones que
van viure aquests esdeveniments en primera persona "Ara vindran els
màquines. Relats subalterns a la València del Sud” va tractar de posar en el
centre els relats que el discurs dominant va convertir en subalterns. Aqueix
procés es va materialitzar en un llibre que recull els testimoniatges
d'aquestes persones, generant un relat coral que representa hui dia un dels
pocs testimoniatges d'aquell territori, del seu quotidià i de la seua pèrdua
després del pas destructor del progrés.

Rebeliones alimentarias, Raj Patel. Ed El Viejo Topo

En aquest llibre tan oportú, dos dels crítics més destacats del sistema
alimentari mundial disseccionen les causes de la fam i de la crisi dels preus
dels aliments, situant-les en el context d'una economia política de
producció capitalista industrial dominada per les corporacions i impulsada
per la cerca de beneficis per a uns pocs en lloc del benestar per a la
majoria. El panorama que emergeix és el d'una política econòmica de
producció global que està fallant estrepitosament per a alimentar al món i
que contribueix a més a la propagació de les desigualtats que originen la
fam.

                        
Ens parla de la pèrdua d'un món, el llaurador, compost per molts xicotets
mons que, com Marc Badal adverteix, s'han anat allunyant de les nostres
latituds en silenci, víctimes d'un «etnocidio amb rostre amable». El text
defensa la necessitat de recuperar les «ruïnes que expliquen el nostre
temps», qüestionant la mirada sobre el món rural que es produeix des dels
grups normatius, aquells que poden generar normes i representacions
col·lectives amb major eficàcia. Es proposa ampliar la perspectiva «urbana
des de la qual s'ha escrit la història» i que ha definit «el rellevant i el
memorable». Mitjançant una recopilació de cites i històries, l'autor va teixint
acuradament multitud de veus que ens ajuden a entendre els diversos mons
llauradors, fent-nos transitar durant la lectura entre els «prejudicis i les
bones intencions», entre fangs i edens. [...]

Vidas a la intempèrie. Marc Badal, Ed. Pepitas de calabaza. 304 pàg. 4,00€
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Lugares sin mapa, Alastair Bonnett, Ed. Blackie Books. 256 pàg.
21,00€
 
En l'era de Google Maps, quan tot sembla localitzat i cartografiat, encara hi
ha llocs sense mapa. Ciutats del fem al Caire i comunitats ecologistes a
Escòcia. Fronteres canviants del califat de l'Estat Islàmic i ciberutopies, com
Second Life, que desafien les fronteres. Utopies com Christiania, cada
vegada més encotillades. Nòmades rodamons hui hipertecnológicos,
conectadísimos i amb la convicció que tot el planeta és seu. Noves illes
que emergeixen pel desglaç i illetes sense amo en carreteres perdudes.
Alastair Bonnett no sols troba aqueixos llocs ignots, sinó que també
exposa les raons que existisquen: calfament global, violència ètnica,
experiments excèntrics, capritxos històrics, evolució tecnològica. Una oda
a un món cada vegada més fragmentat i connectat on, malgrat tot, encara
persisteix el misteri i el desconegut.

Els amos del passeig de Gràcia, Rafa Burgos, Ed. Pollen. 245 pàg.
25,00€
 
Els amos del passeig de Gràcia. Una radiografia del poder, de Rafa
Burgos, és l’anàlisi d’una artèria que és sinònim d’estatus, de poder
econòmic i també polític. Una idea de Rafa Burgos amb il·lustracions de
Mercè M. Tarrés i pròleg de Roger Vinton. L’autor combina els apunts
d’art i arquitectura de cada edifici, amb el recorregut per les persones i
empreses que n’han estat propietàries. Un exhaustiu treball de
periodisme d’investigació que situa amb precisió quines són les grans
famílies i corporacions que fan del passeig de Gràcia el baluard de
l’ostentació i els negocis. Un llibre on s’entrecreuen tres disciplines: el
periodisme, l’art i la història. I és que són pocs els privilegiats que
poden fer-se un forat en aquesta avinguda. Ser-hi significa formar part
del selecte club dels poderosos. Abans i ara. La burgesia catalana i la
internacional ho saben.

Aborigens, lluites pel territori al País Valencià. DDAA, Caliu Espai
Editorial. 12,00€

Aquest llibre no pretén ser una celebració de cap fita, ni molt menys una
recopilació exhaustiva d’un moment històric. Més aviat pretenem fer un
exercici de memòria de la nostra història col·lectiva més recent, la dels dos
últims anys de lluites per la sobirania del territori a alguns indrets del País
Valencià. Un exercici que demostra que no tot està perdut, però tampoc
guanyat. En la recopilació d’articles que fem s’aprecia que, enfront de
qualsevol adversitat, sempre hi ha unes protagonistes difícils de batre, un
nosaltres que dóna sentit a la vida, a seguir reclamant el que ens pertany.
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Topofilia, Yi-Fu Tuan, Ed. Melusina. 351 pàg. 22,00€
 
El llibre analitza amb una mirada comparativa «tots els vincles afectius de
l'ésser humà amb l'entorn material». En aquest sentit, topofilia designa
aqueixa experiència única que xifra els llaços existents entre la persona i el
lloc que habita, ja siga aquest la ciutat, l'extraradi o el camp.

La vida secreta de los edificios, Edward Hollins, Ed. Siruela. 396
pàg. 24,95€
 
Un edifici naix amb l'expectativa de romandre per sempre, però un
edifici és un ser voluble: és habitat i modificat, i la seua existència parla
d'una constant i curiosa transformació. Edward Hollis torna a imaginar
la història de l'arquitectura d'una forma radical i fa un seguiment de
tretze edificis per a revelar-nos la història oculta del Partenó i la
Alhambra, de la catedral de Gloucester i Santa Sofía, de Sans Souci i
Notre Dóna'm de París, del Temple Malatestiano i Loreto. Però també
explora monuments recents, des dels llegendaris Hulme Crescents de
Manchester fins al Muro de Berlín i els parcs temàtics de fibra de vidre
de Las Vegas

Diccionario de las periferias,DDAA, Ed. Traficantes de Sueños. 188
pàg. 10,00€
 
En aquest llibre trobaràs una anàlisi sobre els orígens històrics de la
perifèria madrilenya, així com d'aquells elements que caracteritzen això que
hui fa d'una barri una perifèria. Aquest llibre és també una xicoteta caixa
d'eines composta per numerosos utensilis: mapes, cartografies, passejos,
trobades i sobretot és el resultat de moltes hores de diàleg i debat al costat
d'unes altres que es plasmen en una hipòtesi: les 3 (+1) perifèries de
Madrid. Aquest llibre és una aposta política per buscar i generar relats
diferents als hegemònics i o ciales, un xicotet text per a pensar les perifèries
i els seus llenguatges, però abans de res és una invitació, sí, a llegir, pensar i
combatre.
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Grup de consum? Què és això? És una pregunta que probablement moltes
persones s'han fet alguna vegada. Els grups de consum d'aliments
ecològics han tingut un important creixement en els últims anys en l'Estat
espanyol, canalitzant una part significativa del consum total d'aquesta
mena de productes. Són grups de persones que s'uneixen per a comprar
productes de manera col·lectiva, en general directament als productors o
reduint en la mesura del possible els intermediaris. Aquesta pràctica
genera major coneixement sobre els aliments que consumim, qualitat
ecològica i salut, fomenta la biodiversitat, la producció local i l'agricultura
de temporada, dóna suport al desenvolupament rural i assegura unes
condicions de treball dignes per als productors. En aquest xicotet llibre us
acostem les eines i coneixements per a poder organitzar el vostre grup de
consum i conéixer més sobre com funcionen i el seu significat social.

El llibre que tens entre mans ens convida a visitar diverses formes
socioeconòmiques que es construeixen des de allò local com a alternatives
al capitalisme global -grups, associacions i cooperatives de consum;
cooperatives de producció ecològica i de proximitat; xarxes territorials per la
sobirania alimentària; col·lectivitats i projectes comunitaris rurals; etc. Recull
experiències desenvolupades entorn de les xarxes alimentàries alternatives,
vinculades amb el moviment social agroecològic i per la sobirania
alimentària, que cada vegada són més fortes, diverses i nombroses. El llibre
ens ofereix la vivència i el coneixement acumulats per les persones
protagonistes de cada iniciativa, i des d'ací proposa nous camins a transitar.
Recull vies per a superar problemes pràctics, i planteja des de la realitat
quotidiana noves preguntes per a aprofundir en antics debats, com la
circulació dels diners; l'assignació de valor a les produccions socials; l'accés
als mitjans de producció; el difícil equilibri entre tasques productives i
reproductives; la tensió entre eficiència econòmica i valors socials; la relació
entre individu i comunitat; o la necessària comunicació entre resistències
socials i construcció d'alternatives econòmiques.

A L I M E N T A C I Ó

Grupos de consumo, una cultura agroalimentaria sostenible. DDAA. Ed. Libros en acción. 80 pàg.
7,00€

Producir alimentos, reproducir comunidad, Daniel López, Ed. Libros en Acción. 203 pàg. 12,00€
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L'acte de menjar implica una responsabilitat col·lectiva que va de la terra al
plat. Mentre destruïm altres formes de vida, tant animals com vegetals,
estem condemnant-nos a un futur incert. Per les pàgines d'aquest
manifest gastronòmic passen un divertit jesuïta que ven pastanagues al
vapor a Nova York, un vell jardiner d'un mercat suburbà, un parell de petits
productors normands que han creat un ecosistema únic. I estan amanides,
per primera vegada, per fragments de la vida d'Alain Ducasse, mitjançant
els quals ens endinsarà en reflexions més profundes sobre el canvi
climàtic al qual ens enfrontem, la sobirania alimentària i la defensa del
local, proposant solucions concretes que ens tornen a ensenyar a menjar,
per a tornar a gaudir d'un acte del qual tant parlem i que és tan polític com
cuinar i menjar. Un autèntic tractat en favor d'una gastronomia humanista
com una nova declaració de drets humans.

El model de la gran distribució moderna -hipermercats, supermercats,
grans magatzems- té una importància central en el sistema capitalista
de la globalització, i no sols perquè algunes empreses de la distribució
es troben entre les majors multinacionals del planeta. Acostumar-nos a
comprar en aquesta mena d'establiments, en detriment del gairebé
extingit comerç tradicional de proximitat, ha modificat com i què
comprem: els petits proveïdors molt difícilment aconsegueixen vendre
els seus productes a les cadenes de supermercats, que s'han convertit
en veritables formadors de preus i ens ofereixen productes cada
vegada més homogenis, sota una aparença d'acolorida diversitat. El
model de la gran distribució alimenta una cadena socialment injusta i
ambientalment insostenible, basada en la deslocalització de la
producció i en l'externalització dels costos socioambientales. 

Després de diverses reformes, la Política Agrícola Comuna (PAC) s'enfronta de
nou a una profunda revisió. Des de Brussel·les es parla d'una PAC més verda i
menys injusta. Sense, embargament, en les propostes de la Comissió Europea
continuen prevalent la mercantilització dels aliments i la competitivitat de la
indústria agroalimentària europea en detriment de l'agricultura menys
intensiva i a petita escala, de la qualitat dels aliments i del medi ambient tant
de la Unió Europea com del conjunt del planeta.

Globalizar el hambre, Thomas Fritz, Ed. Libros en Acción. 127 pàg. 3,00€ 

Comer es un acto político, Alain Ducasse, Ed. Txalapart. 168 pàg. 16,50€

La dictadura de los supermercados, Nazaret Castro, Ed. Akal. 240 pàg. 18,50€ 
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Autogestió quotidiana de la salut és el relat coherent d'un conjunt
d'experiències i reflexions, gairebé sempre col·lectives, que s'arrelen en els
sabers de les cultures populars, en les propostes alternatives que
sorgeixen en allò local i en els coneixements científics amb dimensió ètica,
per a aconseguir l'autonomia al moment de procurar-nos cuidats i atenció
al nostre benestar i proporcionar una salut comunitària i natural, sense
haver d'estar conduïda pel domini imperant. Es para esment a pràctiques
preventines d'índol social, anant a l'arrel del malestar i malaltia provocats
per l'exigència mateixa del sistema i el món que les necessita, obeint
moltes vegades a interessos espuris.

Què són els greixos parcialment saturats? Quins beneficis aporten els
productes lactis enriquits amb vitamines i calci? Sabem quina quantitat de
sucre és la recomanable per a una dieta equilibrada? Són els greixos
vegetals més saludables que les d'origen animal? Encara que la població
afirma estar interessada en la seva salut, no sempre segueix una
alimentació saludable i, en la majoria dels casos, desconeix la veritable
relació que existeix entre les propietats d'un aliment, la seva qualitat o els
beneficis que d'ell s'obtenen. Els hàbits de compra, la publicitat o el preu
són factors que solen imposar-se als valors nutricionals d'un producte. En
poques paraules: sovint, els consumidors no entenen o no tenen en
compte l'etiquetatge dels aliments a l'hora de realitzar les seves compres.
Per això, aquest treball incideix en la necessitat de realitzar, des de les
institucions públiques d'interès, enquestes temàtiques que permetin
analitzar el veritable coneixement de la població en el camp de la
seguretat alimentària, així com l'organització o promoció de programes
formatius.

Amb una destacada presència al mig centenar de països i uns ingents
beneficis, Monsanto s'ha convertit en l'empresa líder dels organismes
genèticament modificats (OGM), així com en una de les companyies més
controvertides de la indústria mundial per la fabricació de PCB (piraleno),
devastadors herbicides (com l'agent taronja durant la guerra de Vietnam)
o l'hormona de creixement boví (prohibida a Europa).

El mundo según Monsanto, Robin Marie-Monique, Ed.Península.
521 pàg. 21,90€

Autogestión cotidiana de la salud, Javier Encina, Ed.Volapük. 583 pàg. 18,00€

Cultura alimentaria, el caso del etiquetado de alimentos, C. Alonso, Ed. Catarata. 96 pàg. 12,00€ 
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El llibre que teniu a les mans és fruit de les passions, les
inquietuds i les vivències col·lectives i personals de qui el
coordina. Primerament, les vivències de la infantesa. De xiquet
sempre he estat prop dels foguers (o, directament, del foc), de
les olles i paelles, de la farina i l’oli, del julivert quan ajudava a la
iaia a fer les mandonguilles d’abadejo al maset, els pastissets
de ceba de la mare… Totes aquestes vivències familiars, però
adscrites a la cultura popular de Betxí i, per extensió, del País
Valencià m’han portat a estimar la cuina i, sobretot, la cuina
popular, la que feien elles: la iaia i la mare. Elles m’han
transmès la importància de cuinar, tant per a gaudir d’un bon
plat com per a alimentar-se bé, compartir i fer gaudir les altres. 

Receptes per a les quatre estacions, conserves, congelats, masses,
salses i amaniments. Però també reflexions sobre el consum
responsable, el comerç just, els aliments integrals o els refinats... En
aquest llibre de cuina "amb truc" hem volgut plantejar aspectes
relacionats amb l'alimentació que ens preocupen, cada vegada més,
a totes les persones. I compartir un munt de receptes amb les quals
gaudir tots els dies.

Ecologia sobre la mesa, DDAA, Ed.Cambalache. 179 pàg. 20,00€

A mos redó, Jordi Garcia, Ed. Caliu Espai Editorial. 16,00€

Mis abuelas y todas las mujeres de los pueblos viven con las

puertas abiertas, con los zaguages siempre encendidos. unas

pendientes de las otras, cuidándose entre ellas. Cruzando sus

calles con las ollitas calientes, con cestos llenos de huevos y

verduras, con el pan bajo el brazo. Compartiendo.

"

"
Tierra de mujeres, Maria Sánchez
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Una qüestió clau en el debat educatiu actual hauria de ser per a què
educar: per a legitimar el model actual o perquè l'alumnat comprenga els
grans problemes als quals ja ens enfrontem, i adquirisca valors, habilitats i
coneixements que li permeten afrontar-los críticament. En FUHEM
apostem per una educació orientada a la resolució dels problemes socials,
econòmics i ecològics; una educació que es bolque en la consecució del
benestar per als qui habitem aquest planeta, conscients dels límits i les
interdependències que ens permeten viure. Una educació que permeta
vincular-se al territori pròxim i a la comunitat, que desemmascare i
denuncie l'actual model de desenvolupament i done pas a imaginar,
construir i experimentar alternatives.

Educació Ecosocial: com educar enfront del canvi global explora les àrees
tradicionals de l'educació ambiental, tals com l'aprenentatge basat en la
comprensió del funcionament de la naturalesa i el pensament sistèmic, i
també altres aspectes essencials de l'educació com l'aprenentatge soci-
emocional o les pedagogies que concedeixen gran importància al joc. Amb
això, la present edició de la col·lecció La situació del món, principal
publicació del Worldwatch Institute, examina com repensar l'educació amb
la finalitat de desenvolupar una societat sostenible preparada per a
adaptar-se al canvi global.

C R I S I  C L I M À T I C A

Educación Ecosocial, como educar frente a la crisis ecològica, DDAA, Ed. Icaria. 383 pág. 25,65€

Educar para la transformación ecosocial, DDAA, Ed. Icaria 168 pàgines. 13,00€
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Carpenter és una jove biòloga de Seattle que va créixer en una granja a
Idaho, Washington, on va desenvolupar una creixent passió per
l'agricultura i l'autosuficiència. Actualment viu en Oakland, Califòrnia, en un
barri on les bales perdudes volen i no és estrany que els veïns empren
armes per a resoldre els seus problemes quotidians. És una ciutat morta,
repleta d'edificis decrèpits, cotxes vells i bosses de fem apilades als
carrers, habitada per una singular mescla de races, cultures i experiències.

Per què és desitjable una major diversitat biològica? Com es va descobrir
el forat en la capa d'ozó? S'està forjant una altra extinció massiva? Al llarg
de la història, l'ésser humà ha intentat ordenar el món viu i entendre com
funciona. A mesura que augmenta la nostra influència en el planeta,
resulta més urgent respondre a aqueixes preguntes. El llibre de l'ecologia
ofereix explicacions clares i concises sobre més de noranta idees clau,
esquemes que desenbullen complexes teories, cites memorables i
enginyoses il·lustracions que juguen amb la nostra comprensió de la
ciència. Tant el neòfit en la matèria com l'àvid estudiant del món viu, així
com qualsevol preocupat pels efectes de l'acció humana en el planeta,
trobaran en aquest llibre abundant material per a satisfer la seua
curiositat.

En un moment de balanç i reformulació, després de 50 anys d'activitat
educativa, FUHEM es va plantejar la necessitat de revisar el Projecte
Educatiu dels seus centres escolars, en un procés que s'ha desenvolupat al
llarg de dos cursos comptant amb l'aportació tant de persones lligades a
FUHEM i als seus centres educatius com d'experts externs que han oferit el
seu coneixement des de diferents disciplines acadèmiques i amb diferents
visions de la realitat educativa.

El desafío de educar en un mundo incierto, DDAA, Ed. Icaria. 476 pàg. 19,00€

La granja urbana, Carpenter Novella, Capitán Swing. 344 pàg. 23,00€

El libro de la ecologia, DDAA, Ed. Akal. 352 pàg. 27,55€ 
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La catàstrofe ecològica és el problema més greu que ha hagut d'afrontar
mai la humanitat. A més d'estudiar-ho des de les ciències naturals, l'ètica i la
política, necessitem també examinar-ho des de l'estètica, perquè la nostra
relació amb la naturalesa i els altres animals està mediada per la bellesa o el
misteri que admirem en boscos, deserts i oceans. No obstant això, la nostra
civilització ens ha educat en una estètica superficial que concep la
naturalesa com un simple decorat que adorna les històries humanes i els
altres animals com a mers ornaments exhibits en gàbies o aquaris, i així ens
tanca en la bambolla antropocèntrica i ens desvincula de la realitat.
Necessitem una estètica de la naturalesa basada en el coneixement científic,
en la percepció plurisensorial, en la capacitat per a apreciar el diferent de
nosaltres i en l'actitud crítica.

A través d'un exhaustiu treball documental, Peter Staudenmaier mostra
les arrels ambientalistes i antroposóficas en què se sustentava bona part
del moviment nazi. Van convertir fins i tot l'agricultura orgànica, el
vegetarianismo i el culte a la naturalesa en elements clau, no sols de la
seva ideologia, sinó també de les seves polítiques governamentals. Així
mateix, la tasca propagandística de rellevants jerarques nazis o el vincle
amb la naturalesa del moviment juvenil alemany, model per a
l'organització militarista i disciplinària hitleriana, evidencien que "l'eco"
conformava un dels seus eixos politicoideològics més importants.

En aquest iconoclasta fullet, Mike Davis explora la genealogia del canvi
climàtic antropogènic, reconeixent el seu rastre des de la Grècia antiga fins
a la desastrosa sequera de 2007-2010 a Síria. La dessecació, la
desforestació, el colonialisme europeu i l'agricultura extensiva han canviat
profundament els climes «locals» alterant els seus cicles. No obstant això, va
ser el «descobriment», a principis del segle XX, d'una suposada civilització
agonitzant en Mart el que va desviar l'interés sobre la teoria de la
dessecació progressiva dels interiors continentals. Proposta originalment
pel geògraf anarquista Kropotkin en 1874, la seua hipòtesi va decaure
durant la dècada de 1940 a causa de l'arribada de la meteorologia
dinàmica. 

El desierto que viene, Mike Davis, Ed. Virus. 69 pàg. 8,00€

Ecoanimal, Marta Tafalla, Ed. Plaza y Valdés. 364 pàg. 19,50€

Ecofascismo, Janet Biehl i Peter Staudenmaier, Ed. Virus. 208 pàg. 17,00€ 
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Al llarg de la història l'agricultura i les ciutats sempre han mantingut
profundes relacions de dependència que fan impossible la seua comprensió
de forma aïllada. Un vincle que es trenca amb el desenvolupament de la
revolució industrial, sense arribar a trencar-se del tot. 'Raíces en el asfalto'
reconstrueix aqueix fil invisible, rastrejant l'evolució de les teories urbanes
en la seua relació amb l'agricultura i recuperant els principals episodis en els
quals moviments socials i comunitats urbanes van tornar a cultivar a les
ciutats.

Els termes "emergència climàtica" o "crisi climàtica" han substituït al "canvi
climàtic". La conversa social sobre aquest problema ha canviat
radicalment. Hui la situació és més greu que ahir. Però també són majors
els senyals que la societat no està disposada a quedar-se de braços
plegats mentre tot s'enfonsa. El carrer es rebel·la: no volem ni un grau
més, ni una espècie menys. Per a avançar cap a aqueix objectiu, et
proposem aquest combatiu manual de lluita.

Aquest text inaugura la col·lecció d'assajos coordinada des del Forum
Transiciones, i que ham denominat temps de transicions, orientada a anar
generant anàlisis i propostes sobre les transicions socioecològica. Estem
immersos en processos globals de desestabilització ecològica i social que
transcendeixen l'experiència humana. Els sistemes que sostenen la vida
estan en perill i necessitem il·luminar nous paradigmes i processos de
transició cap a estadis socials més democràtics, justos i sostenibles; i, en la
mesura en què encara siguem a temps d'evitar els escenaris més crítics és
imprescindible fer-ho en poques dècades. La Gran Encruzijada, afavorida
pel Forum Transiciones, aborda aquest repte des de la perspectiva
ecosocial.

La gran encruzijada, DDAA, Ed.Ecologistas en acción. 300 pàg. 15,00€

Raíces en el asfalto, Nerea Moran, Ed. Ecologista en Acción. 342 pàg. 15,00€

Manual de lucha contra el cambio climático, Joao Camargo, Ed. Libros en Acción. 285 pàg. 15,00€ 
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Aquest recull bibliogràfic ha estat elaborat per La
Repartidora, llibreria associativa. 

Esta publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de
la  Generalitat Valenciana. El contingut d'aquesta publicació
és responsabilitat exclusiva de Justícia Alimentària i no
reflexa necessàriament l'opinió de la Generalitat Valenciana.

Finançat per:Recull elaborat per:

Material enmarcat dins del projecte de Justícia Alimentària 'Biblioteques que
alimenten, teixint xarxa en les biblioteques públiques al voltant de la
sobirania alimentària”


