MATERIAL DEL CENTRE DE RECURSOS DE COOPERACIÓ, PAU I DRETS HUMANS
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SINOPSI

Integració de la Tecnologia per al Desenvolupament Humà
en l'Ensenyament Secundari Obligatori

Sociologia

Desenvolupament

Educació

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº1)

2007

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

Aquest estudi representa per ’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) una ampliació del seu
àmbit d’actuació en activitats vinculades a l’Educació per al Desenvolupament cap a
d’altres nivells de l’educació reglada. Aborda el repte d’analitzar i proposar millores en els
materials educatius que més es fan servir a l’ ESO per a l’ensenyament de la Tecnologia:
els llibres de text.

Diversos autors

Inversions de tothom, aigua per a uns quants. De la
mercantilització de l'aigua potable a la privatització: el cas
del Camerun

Economia

Aigua

Camerun

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº2)

2008

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

El 1991la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) va decidir tancar les fonts
públiques del país, de què s'abastia el 40% de la població urbana del país. És el punt de
partida d'aquest estudi que radiografia com, amb la privatització d'aquest recurs tan
fonamental, s'ha produït l'increment de la precarietat del dret humà a l'accés a l'aigua
dels ciutadans camerunesos.

330.3 - ECO - AGU

Diversos autors

Con el agua al cuello. El proceso de mercantilización de la
gestión del agua. (Ascenso y caída de las multinacionales
en Sudamérica: el caso de la inversión española en el cono
sur)

Economia

Aigua

Amèrica Llatina

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº 3)

2008

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

En este trabajo, se da a conocer el proceso de privatización que han impulsado las
principales Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como receta para llegar a
cumplir los ODM y como, después de más de 15 años de instauración de estas políticas,
hoy estamos muy lejos de cumplirlos.

342.7 - DH - AGU

Diversos autors

Escasez en la abundancia. La construcción del Derecho al
Agua en El Salvador

Drets Humans

Aigua

El Salvador

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº 4)

2008

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

En toda la geografía mundial alrededor del agua se está ejerciendo una fuerte presión.
Ésta no responde tanto a la posible escasez del recurso a nivel mundial, como a las
tendencias del liberalismo económico.

330.3 - ECO - AGU

Diversos autors

El agua se queda sin crédito. El negocio de la AOD en el
sector del agua

Economia

Aigua

AOD

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº 5)

2009

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

El estudio denuncia que los créditos FAD, tal y como se han utilizado hasta la fecha, no
son un buen instrumento para conseguir garantizar el acceso universal al agua potable a
las poblaciones del Sur.

330.3 - ECO - AIG

Diversos autors

Deute a canvi d'aigua. La trampa de les iniciatives de
reducció de deute extern i els processos de privatització
d'aigua a l'Àfrica subsahariana

Economia

Aigua

Deute

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº6)

2009

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

El deute extern i l’accés a l’aigua, són dos dels molts problemes que afronten els països
empobrits. A priori semblen dues problemàtiques amb orígens i conseqüències diferents,
i que haurien de ser afrontades amb polítiques i estratègies específiques per a cada una
d'elles. Però, en realitat, estan profundament interconectades.

342.7-POL- AGU

Diversos autors

El Ada: La amenaza europea sobre el agua en
Centroamérica

Política

Economia

Amèrica Llatina

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº 7)

2009

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

Durante el año 2009 finaliza el proceso negociación para el Acuerdo de Asociación
(AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, acuerdo que persigue un marco de
relación entre las dos regiones. Desgraciadamente, desde la sociedad civil tanto europea
como centroamericana se prevé que el AdA sea tan sólo un acuerdo de libre comercio.

347.7-DH-PET

Diversos autors

Inventario de vías jurídicas existentes en Ecuador, España
y el sistema internacional, para determinar la
responsabilidad de empresas petroleras extranjeras por
daños ambientales

Drets Humans

Petroli

Equador

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº 8)

2010

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

La realidad que hoy vive la región amazónica del Ecuador, es mucho más compleja que
aquella reflejada en los medio de prensa, ya que esta zona del Ecuador ha sido
terriblemente afectada por las extracciones petroleras, provocándose daños irreversibles
en su interior, trayendo consigo consecuencias y vacíos legales que han sido
identificadas en la presente investigación.

330.5-ECO - AIG

Diversos autors

Falta aigua o sobra mineria? Implicacions de la Raw
Materials Initiative de la Unió Europea a Amèrica Llatina

Economia

Mineria

Amèrica Llatina

Quadern

-

ESFeres Estudis (nº 10)

2011

1

SI

Enginyeria Sense Fronteres

L'estudi s'estructura en quatre parta, a la primera s'analitza el context actual de la
producció minera mundial. A la segona part es concreta la vulnerabilitat europea en
l'accés als recursos naturals. A la tercera part es concreta la construcció de l'actual
paradigma miner a Amèrica Llatina i la seva situació en la competitivitat minera mundial.
La darrera part, es projecten els punts clau de la RMI sobre Brasil, Xile i el Perú.

316.35 - SOC - DA

Diversos autors

Desarrollo, ONG y Sociedad Civil

Sociologia

Moviments Socials

ONG

Llibre

-

Cuadernos de
Cooperación. El
desarrollo en la práctica

2002

1

SI

Intermón Oxfam

Articles que descriuen algunes de les tensions inherents al paper que exerceixen
actualment les ONG i es plantegen si aquestes organitzacions realment representen una
cosa diferent del que representen les agències de les quals depenen cada cop més.

327 - POL - COOP

Diversos autors

Cooperación Cultural Exterior

Política

Cultura

AOD

Quadern

-

España. Cooperación
Cultural Exterior

-

1

NO

327.3 - PAU - DA

Diversos autors

Paz con todas sus letras

Pau

Pau

Pau

Llibre

-

Referencias

2004

1

NO

Intermón Oxfam

314.1 - SOC - MIG

Diversos autors

Aproximació a les migracions humanes

Sociologia

Migracions

Migracions

Quadern

-

-

2007

1

NO

Comitè Català de l'ACNUR

La publicació descriu a grans trets les diferents tipologies de migracions en l'àmbit
internacional.

323.2 - SOC - REV

Diversos autors

Informe sobre las revueltas árabes

Sociologia

Moviments Socials

Països àrabs

Llibre

-

-

2011

1

NO

Ediciones del Oriente y del
Mediterráneo

Anàlisi de les revoltes populars en els sis països àrabs en què la mobilització popular ha
estat més gran i en què ha aconseguit, o almenys ha intentat, escapçar els règims
totalitaris: Tunísia, Egipte, Líbia, Síria, Iemen i Bahréin.

316.7 - SOC - IDE

Diversos autors

Pueblos indígenas, identidades y derechos en contextos
migratorios

Sociologia

Indígenes

Migracions

Llibre

-

Akademeia, Procesos
Migratorios

2012

1

NO

Icaria Editorial

314.1 - SOC - TRA

Diversos autors

Migraciones en tránsito y derechos humanos

Sociologia

Migracions

Drets humans

Llibre

-

Investigación y Debate

2011

1

NO

Los Libros de la Catarata

CODI

AUTOR

377 - SOC - DES

Diversos autors

330.3 - ECO - CAM

Inventory List

TÍTOL

Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación. Agencia
Anàlisi sobre la cooperació cultural exterior de l'Estat espanyol.
Española de Cooperación
Internacional

El llibre mostra el sense sentit de les guerres a través de vint escrits a favor de la pau.

Des d'una perspectiva interdisciplinar, se centra en les especificitats dels pobles
indígenes en contextos migratoris, principalment equatorians i bolivians, tenint-ne en
compte les situacions de vulnerabilitat, els drets i l'impacte que provoca en les seves
identitats.

Estudi del fenomen de les migracions en trànsit, que resulta invisible en bona part dels
estudis i de les polítiques. Cerca contribuir al coneixement d'aquesta realitat, i se centra
en el context dels països del Marroc, Mauritània i Senegal.
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Drets Humans

Política

Sobirania alimentària

Quadern

-

Derechos humanos
(Folleto informativo n.º4)

2010

1

SI

Nacions Unides

Anàlisi del marc jurídic i internacional del dret a l'alimentació. S'hi tracta l'aplicació
d'aquest dret en grups determinats de població, en el pla regional, nacional i
internacional, i hi descriu les obligacions dels estats i les responsabilitats sobre aquest
dret.

Abia Yala: Tierra nuestra, libertad

Sociologia

Indígenes

Amèrica Llatina

Llibre

-

-

1992

1

NO

Comitè de Solidaritat Òscar
Romero

Recull de textos que, a través de l'opinió i el testimoni de treballadors, analitza el passat,
el present i el futur d'Amèrica Llatina dels comitès de solidaritat Oscar Romero. Pretén
donar un contrapunt des de l'òptica dels "descoberts" que van "descobrir" per sorpresa
com desapareixien cultures, minvaven nacions i s'espoliaven riqueses.

Diversos autors

L'enriquiment de la pèrdua. Aportacions i riqueses de les
persones refugiades a Catalunya

Sociologia

Refugiats

Migracions

Llibre

-

-

2007

1

NO

Recull de textos dels participants al Col·loqui sobre les Aportacions i Riqueses de les
Comissió Catalana d'Ajuda al
Persones Refugiades a Catalunya. Personalitats reconegudes d'origen refugiat,
Refugiat (CEAR) - Secretaria
procedents de Cuba, l'Iran, Albània, l'antiga Txecoslovàquia, el Camerun, Xile,
per a la Immigració (Generalitat
l'Argentina, Palestina i l'Iraq, ens endinsen en el testimoniatge de les experiències que
de Catalunya)
han viscut.

314.1 - SOC - 11

Diversos autors

La situación de las personas refugiadas en España.
Informe 2011

Sociologia

Refugiats

Espanya

Llibre

-

-

2011

1

NO

Novè informe anual de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) que fa un
Comisión Española de Ayuda al
primer balanç de la pràctica administrativa i pretén mobilitzar la societat espanyola per
Refugiado (CEAR)
enfortir-ne el compromís amb les persones refugiades.

314.1 - SOC - 12

Diversos autors

La situación de las personas refugiadas en España.
Informe 2012

Sociologia

Refugiats

Espanya

Llibre

-

-

2012

9

NO

El desè informe anual de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) analitza la
Comisión Española de Ayuda al realitat de les persones refugiades al món, a Europa i a Espanya. El 2011 és l'any de la
fam terrible que va assolar la Banya d'Àfrica (Àfrica Oriental), les crisis de Costa d'Ivori o
Refugiado (CEAR)
de les revoltes als països àrabs.

327 - POL -COO

Diversos autors

4t estudi de la cooperació local de Catalunya amb els
països del sud. 2006 · 2007 · 2008

Política

Desenvolupament

AOD

Llibre

-

-

2011

1

SI

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

327.3 - PAU - DA

Diversos autors

VI Jornades sobre Colòmbia. Dones i conflicte a Colòmbia

Pau

Gènere

Colòmbia

Llibre

-

-

2008

2

SI

Taula Catalana per la Pau i els Reflexions sobre les conseqüències del conflicte armat a Colòmbia en les dones,
recollides a les sisenes jornades sobre Colòmbia.
Drets Humans a Colòmbia

347.7 - DH - COL

Diversos autors

VIII Jornades sobre Colòmbia. Drets humans i tractats
comercials

Drets Humans

Economia

Colòmbia

Llibre

-

-

2010

3

SI

Taula Catalana per la Pau i els Reflexions sobre el negoci de tractats comercials amb un govern acusat de no vetllar pel
respecte als drets humans, recollides a les vuitenes jornades sobre Colòmbia
Drets Humans a Colòmbia

821.8 - LIT - AME

Diversos autors

Literaturas amerindias. V Foro de las Lenguas Amerindias

Literatura

Indígenes

Cultura

Llibre

-

-

2010

1

NO

327.3 - PAU - SIP

Diversos autors

SIPRI YEARBOOK 2009. Armaments, disarmament and
International Security

Pau

Armes

Armes

Quadern

-

-

2009

1

SI

El SIPRI Yearbook 2009 presenta un recull d’informacions originals de temes com ara la
Stockholm International Peace despesa militar mundial, les transferències internacionals d’armes, la fabricació d’armes,
Research Institute / Fundació les potències nuclears, els principals confl ictes armats i les operacions de pau
multilaterals, juntament amb les anàlisis més actuals d’aspectes importants del control
per la Pau
d’armes, la pau i la seguretat internacional.

327.3 - PAU - YEA

Diversos autors

SIPRI YEARBOOK 2011. Armaments, disarmament and
International Security

Pau

Armes

Armes

Quadern

-

-

2011

1

SI

Recull d'informacions originals en àmbits com ara la despesa militar mundial, les
Stockholm International Peace
transferències internacionals d'armes, la fabricació d'armes, les potències nuclears, els
Research Institute / Fundació
principals conflictes armats i les operacions de pau multilaterals, amb les anàlisis més
per la Pau
actuals d'aspectes importants del control d'armes, la pau i la seguretat internacional.

326 - POL - COO09

Diversos autors

Memòria 2009 Fons Català de Cooperació

Política

AOD

Fons Català

Revista

-

-

2009

1

SI

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

612.3 - AGR - ECO

Diversos autors

A taula! Manual per a la introducció d'aliments ecològics i
de proximitat a les escoles

Agricultura

Sobirania Alimentària

Ecologia

Quadern

-

-

2009

2

SI

Generalitat de Catalunya

37.06 - SOC - WIC

Diversos autors

Situación socioeducativa de niñas, niños y adolescentes
de comunidades rurales wichí y mbyá guaraní. Los pueblos
indígenas en Argentina y el derecho a la educación.

Sociologia

Indígenes

Argentina

Quadern

-

-

2009

1

SI

Unicef

327.3 - PAU - EXI

Diversos autors

Les guerres d'exili. Les persones refugiades en contextos
de guerra

Pau

Refugiats

Guerra

Revista

-

-

-

1

SI

Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat (CEAR)

El llibre és un recull de cinc històries de vida de diferents refugiats i refugiades que
escriuen des de diferents punts de vista i des de diferents països d'origen sobre
l'experiència de viure en un context de guerra.

347.7 - DH - ECU

Diversos autors

Nuevas instituciones del Derecho Constitucional
Ecuatoriano, 2009

Drets Humans

Medi Ambient

Equador

Llibre

-

Serie Investigación, 14

2009

1

SI

INREDH

Aportacions de diverses personalitats acadèmiques sobre els elements bàsics de la
Constitució de Montecristi.

CODI

AUTOR

347.7 - DH - ALI

Diversos autors

El derecho a la alimentación adecuada

316.7 - SOC - ABI

Diversos autors

314.1 - SOC - ENR

Inventory List

TÍTOL

Fundació Casa Amèrica
Catalunya

SINOPSI

Estudi del Fons Català que recull dades de 569 ajuntaments, 27 consells comarcals, 4
diputacions i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat al 2006,
2007 i 2008.

El llibre recull reflexions sobre el desprestigi i el poc reconeixement de les literatures
ameríndies que es van plantejar al V Foro de las Lenguas Amerindias.

Memòria d'activitats 2009.

Obrir els menjadors escolars a l’alimentació ecològica pot tenir efectes positius en el
desenvolupament d’aquest subsector agrari, perquè suposa unes comandes de volum
important, planificables i constants.

El estudio representa el cierre de la primera etapa de una serie de investigaciones sobre
los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación realizadas por UNICEF,
junto al Centro de Estudios de Población (CEP) y la Asociación de las Juventudes
Indígenas de Argentina.
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SINOPSI

Drets Humans

Política

Colòmbia

Llibre

-

-

2009

1

SI

CSPP. Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos
Políticos

L'informe documenta, sistematitza i analitza la situació dels drets humans en els centres
carcelaris colombians, així com alguns aspectes de la política criminal a Colòmbia.

3r Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els
països del Sud 2003 - 2005

Sociologia

Cooperació

AOD

Llibre

-

-

2005

1

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

Estudi que recull l'anàlisi de dades de la cooperació al món local dels anys 2003 al 2005.

Diversos autors

20 anys de cooperació al desenvolupament

Sociologia

Desenvolupament

ONG

Llibre

-

-

2009

1

Proyecto Local

L'ONG Proyecto Local sintetitza 20 anys (1989 - 2009) de trajectòria professional com a
organització. És un treball de revisió i anàlisi dels projectes i accions duts a terme en el
camp de la cooperació al desenvolupament.

316.35 - SOC - AJU

Diversos autors

Informe de l'ajut oficial al desenvolupament a Catalunya
(2003 - 2005)

Sociologia

Cooperació

AOD

Llibre

-

-

2006

1

347.7 - DH - CRIM

Diversos autors

Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010.
Crímenes de Lesa humanidad bajo el mandato de la
seguridad democrática

Drets Humans

Guerra

Colòmbia

Llibre

-

Documentos temáticos
n.º 8

2013

1

347.7 - DH - LIS

Diversos autors

Protecció dels Drets Humans a la Unió Europea: Tractat de
Lisboa i normativa bàsica

Drets Humans

Unió Europea

Unió Europea

Quadern

-

-

2010

1

911.7 - MA - NAT

Diversos autors

El món de la natura. Recull de ponències de les I Jornades
Tècniques d'Ordenació del Territori

Medi Ambient

Territori

Ordenació

Quadern

-

-

2000

1

330 - ECO - MUJ

Diversos autors

Las mujeres alimentan al mundo. Soberanía alimentaria en
defensa de la vida y el planeta

Economia

Gènere

Sobirania alimentària

Llibre

-

-

2010

1

612.3 - AGR - INF

Diversos autors

Informe 2012 de monitoreo de calidad de aire, agua y
sedimentos en la Provincia de Orellana

Agricultura

Aigua

Equador

Quadern

-

-

2012

1

612.3 - AGR - MON

Diversos autors

Informe de monitoreo de calidad de aire y agua en la
Provincia de Orellana

Agricultura

Aigua

Equador

Quadern

-

-

2011

1

394 - ANT - ALA

Alay, Josep Lluís

Antropologia

Cooperació

Tibet

Llibre

-

-

2009

1

Pagès Editors

Sociologia

Capitalisme

Moviments Socials

Llibre

-

-

2012

1

Ediciones Sequitur

Economia

Capitalisme

Sobirania alimentària

Llibre

-

Más Madera

2012

1

Icaria Editorial

Obra d'assaig que prova de sensibilitzar la ciutadania i incidir sobre el problema del
negoci de la fam que té responsables identificables i solucions polítiques possibles i
concretes.

Sociologia

Desenvolupament

ONG

Llibre

-

De Bolsillo

2002

1

Intermón Oxfam - Ed. Plaza &
Janés

Planteja el debat sobre el paper que haurien d'exercir les Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament a Espanya, les contradiccions i el futur que
s'albira ple d'incerteses, però també molt apassionant i amb grans possibilitats.

Drets Humans

Drets Humans

Drets humans

Llibre

-

Dossiers para entender
el mundo

2007

1

Intermón Oxfam

Pau

Guerra

Guerra

Llibre

-

De Bolsillo

2002

1

Intermón Oxfam - Ed. Plaza &
Janés

CODI

AUTOR

347.7 - DH - COL

Diversos autors

Seguridad sin derechos. Informe de la situación carcelaria
en Colombia, 2007-2009

316.35 - SOC - SUD

Diversos autors

316.35 - SOC - DES

316.4 - SOC - ANT

330 - ECO - ARA

Arrels del Tibet. Cultura i cooperació al sostre del món

Antentas, Josep Maria Planeta indignado. Ocupando el futuro

Aranguren, Felipe L. El negocio del hambre. La especulación con alimentos

316.35 - SOC - BAI

Baiges, Siscu

342.7 - DH - BAL

Ball, Olivia; Gready,
Paul

327.3 - PAU - BAN

Bandera, Magda

Inventory List

TÍTOL

ONGD. Historia, aciertos y fracasos de quienes quieren
ayudar al Tercer Mundo

Los derechos humanos

Hijos de guerra. La vida cuando callan las bombas y los
micrófonos

Federació Catalana d'ONG per Informe oficial de cooperació al desenvolupament a Catalunya durant els anys 2003 i
2005.
al Desenvolupament

SI

En el informe se documentan y analizan 64 casos que corresponden a víctimas de las
Coordinación Colombia, Europa,
ejecuciones extrajudiciales, parte del trabajo de la Corporación Colectivo de Abogados
Estados Unidos. Observatorio
Luis Carlos Pérez, que logró esclarecer lo sucedido con los casos de la muestra que
de derechos humanos y derecho
corresponden, en su mayoría, a campesinos o personas marginadas, que fueron
humanitario
presentados como “dados de baja en combate” por la Fuerza Pública.
Federació Catalana
d'Organitzacions No
Governamentals pels Drets
Humans

Anàlisi sobre les aportacions del tractat de Lisboa al sistema europeu de protecció dels
drets humans.

GEPEC. Grup d'Estudi i
Recull de les jornades tècniques sobre ordenació del territori celebrades ene l marc de la
Protecció dels Ecosistemes del
IV Mostra de cultura ecològica "El Món de la Natura".
Camp

NO

Entrepobles

Enginyeria sense Fronteres,
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia
de Orellana, Asociación de
Líderes Comunitarios RED
ÁNGEL SHINGRE. Amb el
suport de l'Ajuntament de
Enginyeria sense Fronteres,
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia
de Orellana, Asociación de
Líderes Comunitarios RED
ÁNGEL SHINGRE. Amb el
suport de l'Ajuntament de

La publicación de este libro "Las mujeres alimentan al mundo. Soberanía Alimentaria en
defensa de la vida y delplaneta", reafirma el compromiso, acompañamiento eimplicación
de Entrepueblos en los procesos de empoderamiento de las mujeres campesinas e
indígenas y en la reivindicación de sus derechos en la lucha por unmundo rural vivo
sostenible y por la soberanía alimentaria.

Aquest treball incideix en els índexs de qualitat ambiental de la província d'Orellana a
través del monitoreig de qualitat de l'aire, l'aigua, i sediments durant tot el 2012.

Aquest treball incideix en els índexs de qualitat ambiental de la província d'Orellana a
través del monitoreig de l'aire, l'aigua amb l'objectiu de poder establir mesures de control
de la qualitat, accions que mitiguin els efectes de la salut de les persones, les seves
activitats econòmiques i la conservació de les espècies de flora i fauna presents a la
regió.

Estudi antropològic i divulgatiu de la cultura, la història i la religió de la regió del Tibet.

L'autor tracta d'explicar la indignació de la història recent a les places de Tahrir,
Syntagma, Zucotti o Catalunya; els moviments socials produïts arran dels primers
estralls de la crisi de valors i econòmica a escala mundial.

Bon manual de l'usuari en pro dels drets humans, un moviment relativament nou, però
molt poderós, ja que no coneix fronteres ni límits, ni és exclusiu de cap cultura, religió o
credo polític.

Anàlisi de la naturalesa de les guerres actuals i les seves conseqüències.
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Pau

Política

Terrorisme

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2004

1

Intermón Oxfam

Comercio justo, comercio injusto. Hacia una nueva
cooperación internacional

Economia

Comerç

Consum

Llibre

-

Más Madera

1998

1

Icaria Editorial

Bauman, Zygmunt

Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global

Economia

Desigualtat

Globalització

Llibre

-

Sociología

2011

1

Fondo de Cultura Económica

330 - ECO - BEL

Bello, Walden

Desglobalización. Ideas para una nueva economía mundial

Economia

Globalització

Capitalisme

Llibre

-

Encuentro

2004

1

Icaria Editorial

316.35 - SOC - BLA

Black, Maggie

Què és el desenvolupament internacional?

Sociologia

Desenvolupament

AOD

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2003

1

Intermón Oxfam

L'obra mostra la hipocresia amb què alguns enfronten el desenvolupament, revela una
imatge més exacta del que està passant i fa pressió perquè es posi en marxa un procés
que defensi veritablement els interessos d'aquells que ho necessiten.

316.35 - SOC - BUS

Busaniche, Gisela

Cuarto mundo (No somos tan ricos)

Sociologia

Desigualtat

Economia

Llibre

-

De bolsillo

2002

1

Intermón Oxfam - Ed. Plaza &
Janés

Reportatge social, teixit amb entrevistes, en el qual es descriu la situació dels vuit milions
d'espanyols que viuen en la pobresa, dos milions dels quals en situacions extremes.
D'altra banda, també s'hi apunten algunes claus per aconseguir que el món sigui un de
sol, sense distincions entren Primers i Quarts.

82-32 - LIT - CAM

Campos, Teresa

En Tembo i els altres

Literatura

Infantil

Educació

Llibre

-

-

2009

1

Intermón Oxfam

82-32 - LIT - CAM

Campos, Teresa

En Tembo surt a jugar

Literatura

Infantil

Educació

Llibre

-

-

2008

1

Intermón Oxfam

339.3 - ECO - CAN

Cantos, Eduard

El porqué del comercio justo (Hacia unas relaciones NorteSur más equitativas)

Economia

Comerç

Consum

Llibre

-

Antrazyt

1998

1

Icaria Editorial

Este libro analiza las potencialidades y las limitaciones, los obstáculos y las
recomendaciones para una futura expansión del fenómeno conocido como comercio
justo y sus perspectivas como alternativa al modelo comercial imperante. Es intención
del autor contribuir a dotar de ciertos elementos teóricos que faciliten su
contextualización en el marco de unas relaciones Norte-Sur más equitativas.

323 - POL - CAR

Cardenal SJ,
Fernando

Política

Revolució

Nicaragua

Llibre

-

-

2009

1

Editorial Trotta

Crònica política i social narrada per un testimoni convincent, dels esdeveniments
històrics que van desembocar en l'enderrocament de la dictadura de Somoza i dels fets
que van constituir la revolució sandinista i el seu epíleg.

316 - SOC - CAS

Casablancas, David

Alterperiodisme. Els mitjans de comunicació i la nova
solidaritat

Sociologia

Cooperació

Mitjans de comunició

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2005

1

Intermón Oxfam

Aquest llibre intenta explicar per què algunes ONG i moviments socials són presents a la
premsa majoritària i d'altres no. Ho fa des de dues perspectives: la del que transmet
informacions al públic i la de l'aspirant a convertir les seves anàlisis, opinions i denúncies
en notícia.

316 - SOC - CAS

Casals, Carles

Globalització. Apunts d'un procés que està transformant les
nostres vides

Sociologia

Globalització

Economia

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2001

1

Intermón Oxfam

Anàlisi del concepte de globalització i les conseqüències que té a la nostra vida en el
marc social i cultural.

Gènere

Guerra

Colòmbia

Llibre

-

-

2010

1

Asociación de Mujeres y Madres
Recull de narracions breus de diverses autores que reflexiona sobre la violència exercida
Abriendo Caminos (amb el
sobre les dones,
suport d'Intermón Oxfam i
l'Ajuntament de Tarragona)

Mans Unides de Tarragona. 50 anys al servei dels països
del sud

Sociologia

Desenvolupament

ONG

Llibre

-

-

2010

1

Mans Unides Tarragona (amb el
Llibre que explica la història i la feina dels 50 anys de Mans Unides a Tarragona i a les
suport de l'Ajuntament de
seves subdelegacions.
Tarragona)

La petita caputxeta africana

Literatura

Infantil

Educació

Llibre

-

-

2008 (1a
edició, 2006)

1

Intermón Oxfam

Drets Humans

Sobirania Alimentària

Política

Llibre

-

El rojo y el negro

2012 (1a ed.,
2010)

1

Los libros del lince

CODI

AUTOR

327.3 - PAU - BAR

Barker, Jonathan

339.3 - ECO - BAR

Barrat Brown, Michael

330 - ECO - BAU

305 - GEN - PAS

El sense sentit del terrorisme

Junto a mi pueblo, con su revolución. Memorias

Córdoba Berrío, Dora
Leonor; Bobadilla,
Natalia; Higuera Soto, Pasión, pensamiento y vida
María del Rosario;
Córdoba, Gloria;
Ramos, Humberto;

316.35 - SOC - COR

Cortés Nadal, Xavier

82-32 - LIT - DAL

Daly, Niki

342.7 - DH - MIN

Duch, Gustavo

Inventory List

TÍTOL

Lo que hay que tragar. Minienciclopedia de política y
alimentación

EXEMPLAR
DIGITAL

EDITOR

SINOPSI

Anàlisi sobre les causes ideològiques que sostenen el terrorisme, d'Estat i global, que
contribueix a millorar els coneixements i actituds que en tenim de les polítiques de
prevenció, ja que aporta una visió àmplia del problema.
El sistema de relaciones comerciales internacionales no ha hecho más que incrementar
la pobreza en el mundo, la desigualdad entre países pobres y ricos y el deterioro del
medio ambiente. Ante el colapso económico que esta situación vaticina, un nuevo orden
económico debe construirse bajo nuevas formas de cooperación democrática y
ecológicamente sostenibles.

Diferents assajos que exploren l'ínfima afinitat i interacció entre el creixement de la
desigualtat social i l'augment dels danys col·laterals, les conseqüències i els costos.

Assaig que dissecciona les diverses crisis del capitalisme contemporani i proposa
accions perquè l'economia mundial emprengui un nou rumb.

Aquest matí, a la sabana, ha nascut un elefant, en Tembo. El vols conèixer?

Aquest matí, a la sabana, ha nascut un elefant, en Tembo. El vols conèixer?

La Salma, una nena obedient, fa cas a la seva àvia i se'n va al mercat a comprar. Pel
camí, de tant com li pesa el que ha comprat, se n'oblida de tota la llista de la compra i es
troba un individu que l'enreda… Relectura africana de la història de la caputxeta vermella.

L'autor defensa el dret a l'alimentació dels països més pobres i combat la flagrant
injustícia del sistema. Qüestiona els monocultius, la producció d'agrocombustibles,
l'agricultura transgènica i més abusos cap als petits pagesos i pescadors que els han
arrabassat la font de treball.
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Agricultura

Sobirania Alimentària

Consum

Llibre

-

Los planfletos del lince

2011

Sin lavarse las manos. Cuentos para antes de comer

Literatura

Sobirania Alimentària

Consum

Llibre

-

-

Ellwood, Wayne

Globalización

Sociologia

Globalització

Economia

Llibre

-

339.3 - ECO - FEL

Felber, Christian

La economía del bien común

Economia

Capitalisme

Moviments Socials

Llibre

316.4 - SOC - FLIN

Flintoff, John-Paul

Com canviar el món

Sociologia

Cooperació

Moviments Socials

911.8 - MA - GAL

Gallego, José Luis

Reponer la Tierra. Un repaso a las relaciones del ser
humano con el planeta

Medi Ambient

Béns naturals

Sociologia

Otro mundo es posible si…

Las potencialidades del codesarrollo en la Comunidad
Valenciana

CODI

AUTOR

612.3 - AGR - DUC

Duch, Gustavo

82-32 - LIT - DUC

Duch, Gustavo
(Il·lustracions: Júlia
Sardà, David Rosel)

316 - SOC - ELL

316 - SOC - GAR

EXEMPLAR
DIGITAL

EDITOR

SINOPSI

1

Los libros del lince

L'autor alerta dels vells i nous riscos en l'agroindústria, i proposa una alternativa tan bona
per la nostra salut com per als pagesos. Es diu sobirania alimentària, i tots, a la ciutat i al
camp, hi podem contribuir.

2011

1

Play Attitude

Cuantos más alimentos produce la agricultura industrial, más pobreza y hambre se
contabiliza; centradas todas las informaciones en la crisis financiera, la crisis climática y
ecológica avanza peligrosamente; el endeudamiento de los países ricos y la deuda
externa ya son iguales eliminando derechos sociales de la población; la discriminación
hacia las mujeres, hacia el medio rural, hacia los pueblos indígenas parece multiplicarse.

Dossiers para entender
el mundo

2007

1

Intermón Oxfam

Visió general i àmplia sobre el sistema corporatiu mundial que desemmascara l'economia
amb una explicació gràfica del que està passant realment.

-

Deusto

2012 (4a ed.)

1

Planeta de Libros (Grupo
Planeta)

En aquest llibre s'hi expliquen detalladament els principals valors sobre els quals
s'assenta el model de Felber de l'economia del bé comú: dignitat humana, solidaritat,
sostenibilitat ecològica, justícia social i democràcia.

Llibre

-

The School of Life

2012

1

Ediciones B (Grupo Zeta)

Llibre d'autoajuda que examina el desig de canviar el món, des de l'acció individual.
Combinant una nova perspectiva de la història, la política i la vida moderna, ensenya el
lector a fer el primer pas per canviar el món que ens envolta.

Ecologia

Llibre

-

Debolsillo

2002

1

Intermón Oxfam - Ed. Plaza &
Janés

Proposta didàctica d'accions individuals i plantejaments generals a fi d'evitar la mort de
12 milions de persones a l'any per l'escassetat d'aigua i la contaminació.

Cultura

Religió

Llibre

-

-

2009

1

Vision Libros

Oriente aparece ante los ojos de Occidente para mostrarnos sus conocimientos mejor
guardados, su sabiduría ancestral, sus terapias y artes marciales milenarias. Para
entender mejor su origen y su concepción nos adentraremos en la historia de las
religiones que surgieron en un pasado muy remoto.

Sociologia

Economia

Drets humans

Llibre

-

Encuentro

2003

1

Sociologia

Codesenvolupmanet

València

Llibre

-

-

2007

1

Sociologia

Béns naturals

Amèrica Llatina

Llibre

-

-

2009

1

Sociologia

Indígenes

Cultura

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2004

olvidadas: tuberculosis, mal de chagas, kala azar, enfermedad del
sueño, vih/sida, malaria

Literatura

Infantil

Salut

Llibre

-

-

TÍTOL

Alimentos bajo sospecha

Garcia Gil, Manuela i
De Oriente a Occidente. Sabiduría ancestral
Víctor Lluís Pérez
Garcia

316.4 - SOC - GEO

George, Susan

316 - SOC - GOM

Gómez Gil, Carlos i
González Parada,
José Ramón

340 - SOC - GUA

Guaranda Mendoza, Estudio comparado de derecho ambiental. Ecuador, Perú,
Bolivia, España
Wilton

Pobles indígenes

NO

Icaria Editorial - Intermón Oxfam

Anàlisi de les possibilitats de construir un altre món que permeti donar accés a una vida
digna: aliments suficients, aigua potable, habitatge adequat, educació bàsica, atenció
mèdica i serveis públics. Els diners sortiran majoritàriament de l'àmbit internacional, dels
beneficis de les megaempreses i dels mercats financers...

MUSOL (Municipalistas por la
El llibre analitza les possibilitats d'establir programes de codesenvolupament al País
Solidaridad y el Fortalecimiento
Valencià.
Institucional)

INREDH, Enginyeria sense
Fronteres

Entre las muchas cosas que Ecuador, Perú y Bolivia comparten está esa maravillosa
biodiversidad propia de la emergente cordillera andina en su encuentro con el viejo
llano amazónico. Lamentablemente, las condiciones que favorecen la biodiversidad en
estas áreas también han generado grandes depósitos de petróleo y minerales en el
subsuelo.

1

Intermón Oxfam

El llibre contraposa les maniobres del colonialisme cultural per estereotipar els pobles
indígenes a la seva voluntat per conservar la seva cosmovisió.

2011

1

Icaria editorial (Médicos sin
fronteras)

Infants de diferents cultures protagonitzen les històries que ens explica Ntumba, la
contacontes. Històries amb finals positius que ens parlen de malalties que afecten
moltes persones en altres països i que desconeixem, quins símptomes senten a l'hora de
contraure-les i com es poden curar.

SI

314.1 - SOC - HUG

Hughes, Lotte

82-32 - LIT - IBA

Ibáñez, Feli
(il·lustracions de
Mariona Cabassa,
fotografies de Juan
Carlos Tomasi)

82-32 - LIT - JIM

Jiménez Bellver,
Juanjo

La Colla Pessigolla… vol salvar el mercat

Literatura

Infantil

Consum

Quadern

-

-

2008

1

Enginyeria Sense Fronteres

Conte escrit i pensat per sensibiltzar petits i grans de les conseqüències del model
supermercadista, les grans cadenes de distribució alimentària. Es presenta una realitat
propera de la nostra pagesia i s'esbossen algunes solucions des de l¡'enfocament de la
Sobirania Alimentària.

82-32 - LIT - JIM

Jiménez Bellver,
Juanjo

La Colla Pessigolla. El gen i la panotxa

Literatura

Infantil

Economia

Quadern

-

-

2011

1

Enginyeria Sense Fronteres

Conte que mostra d'una manera senzilla i divertida què són els transgènics i quines
podrien ser algunes de les seves conseqüències socials, ambientals o econòmiques. És,
sobretot, una eina per a la reflexió conjunta entre persones grans i petites des de
l'enfocament de la Sobirania Alimentària.

339.5 - ECO - KHO

Khor, Martin

¿Qué hacemos con la OMC? Un programa de cambios
para el comercio global

Economia

Comerç

Consum

Llibre

-

Encuentro

2003

1

Icaria editorial - Intermón Oxfam

Anàlisi rigorós del que es debat a les discussions de l'Organització Mundial del Comerç i
les alternatives viables que els països en desenvolupament estan començant a articular.
L'autor es dedica a analitzar el comerç real, els antecedents que té i els impactes de
l'agenda mundial del comerç.

330.1 - ECO - LAT

Latouche, Serge

La sociedad de la abundancia frugal. Contrasentidos y
controversias del Decrecimiento

Economia

Decreixement

Capitalisme

Llibre

-

Decrecimiento

2012

1

Icaria - Antrazyt

Inventory List

¿Qué me pasa, Ntumba? Cuentos sobre enfermedades

L'ideòleg del decreixement, Serge Latouche, mira de respondre els interrogants, les
preocupacions i les falses idees que circulen sobre aquest projecte amb respostes
precises i argumentades.
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CODI

82-32 - LIT - LEF

AUTOR

TÍTOL

Le Fort, Ariane;
En Mathias i l'Amadou. A la descoberta de la cooperació al
Michaux, Valérie
desenvolupament
(Il·lustracions de
Philippe de Kemmeter)

82-32 - LIT - LOP

López Vigil, María

323 - POL - LOV

Lovell, Stephen

327.3 - PAU - LUM

Lumpe, Lora

Monseñor Romero. Piezas para un retrato

Un destino incierto: Rusia desde 1989

Tráfico de armas. El mercado negro mundial de armas
ligeras

ÀMBIT TEMÀTIC

PARAULA CLAU 1

PARAULA CLAU 2

SUPORT

GÈNERE
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PROCEDÈNCIA

ANY
EDICIÓ

EXEMPLARS

Literatura

Infantil

Desenvolupament

Llibre

-

-

2007

Literatura

Guerra

El Salvador

Llibre

-

Comité Oscar Romero

Política

Relacions Internacionals

Rússia

Llibre

-

Pau

Armes

Economia

Llibre

EXEMPLAR
DIGITAL

EDITOR

SINOPSI

1

Comissió Europea. Unitat
d'Informació i Comunicació
(Direcció General de
Desenvolupament)

Conte que prova d'explicar la cooperació al desenvolupament a través de les experiències
que viu en un somni el protagonista de la història.

2001 (1a ed.:
1993)

1

Editorial Caminos

L'autor prova de reconstruir el retrat de la vida del salvadorenc universal Óscar Romero,
un bisbe assassinat l'any 1980 a El Salvador. Per mitja de testimonis que el van conèixer
s'estructura el relat de la icona i la llegenda d'aquest màrtir.

Referencias

2008

1

Intermón Oxfam

Anàlisi d'interpretació política sobre la realitat de Rússia i el seu paper en l'escena
internacional.

-

Referencias

2004

1

Intermón Oxfam

Estudi sobre el comerç d'armes lleugeres mitjançant la identificació dels actors que hi
intervenen, els seus efectes i els mecanismes per ferenar el tràfic il·legal.

82-32 - LIT - MAN

Manso, Anna
(Il·lustracions d'Emilio L'Àlex i en Gandhi a l'Índia
Urberuaga)

Literatura

Infantil

Índia

Llibre

-

-

2010

1

Intermón Oxfam

L’Àlex té onze anys. Estudia i viu en internats, perquè els seus pares no poden atendre’l.
A Moçambic, l’Àlex va conèixer el gos Gandhi i amb la seva ajuda i la seva companyia va
viure la seva primera aventura: més enllà de les reixes dels internats, la vida és
entusiasmant.

82-32 - LIT - MAN

Manso, Anna
(Il·lustracions d'Emilio L'Àlex i en Gandhi al Brasil
Urberuaga)

Literatura

Infantil

Brasil

Llibre

-

-

2009

1

Intermón Oxfam

L’Àlex té onze anys. Estudia i viu en internats, perquè els seus pares no poden atendre’l.
A Moçambic, l’Àlex va conèixer el gos Gandhi i amb la seva ajuda i la seva companyia va
viure la seva primera aventura: més enllà de les reixes dels internats, la vida és
entusiasmant.

Pistes per canviar l'escola

Sociologia

Educació

Educació

Llibre

-

Ciutadania global

2009

1

Intermón Oxfam

Un llibre que aporta pistes per a un nou model educatiu humanista, basat en el diàleg i
en la convivència, i obert a l’entorn. Educar per a la vida és educar per a un món on res
no ens és aliè: canviar l’escola és començar a canviar el món.

Trencant fronteres. Una visió positiva de la immigració

Sociologia

Migracions

Migracions

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2001

1

Intermón Oxfam

Una radiografia clara i exhaustiva dels processos de migració que viu el planeta: els
orígens, les causes i les conseqüències.

Sociologia

Cooperació

Moviments Socials

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2004

1

Intermón Oxfam

El cinquè poder ofereix una síntesi sobre els moviments crítics amb una globalització
estrictament econòmica. El llibre vol ser una aportació al moviment des del convenciment
que "l'opinió pública té un poder determinant en aquest canvi".

Pau

Migracions

Globalització

Llibre

-

Referencias

2004

1

Intermón Oxfam, Grup 62, El
Aleph Editores

Literatura

Infantil

Infantil

Llibre

-

-

2006

1

Monstres!

Literatura

Infantil

Infantil

Llibre

-

-

2003

1

Intermón Oxfam

316 - SOC - MAR

Martínez Peyrats,
Pepa

314.1 - SOC - MAS

Mas, Francesc

316 - SOC - MAS

Masllorens, Xavier

El cinquè poder. La solidaritat activa

327.3 - PAU - MER

Mernissi, Fatema

Un libro para la paz

82-32 - LIT - OLI

Olivella Solé, Martí
(il·lustracions de Marc El planeta del foc
Sardà)

La sociòloga marroquina Fatema Mernissi explora els valors de l'intercanvi cultural en el
marc de la globalització actual.

Regidoria de Solidaritat i
Cooperació de l'Ajuntament de Conte que tracta la prevenció de conflictes i la cultura de la pau.
Reus

82-32 - LIT - PAR

Parnell, Fran
(il·lustracions de
Sophie Fatus)

336.1 - ECO - PEI

Peiró i Compains,
Irene

Busques una alternativa al teu banc? Preguntes i respostes
sobre finances ètiques

Economia

Banca ètica

Banca ètica

Llibre

-

Llibres Urgents

2012

1

Edicions Els Llums

L'autora qüestiona l'ús social i econòmic dels diners, tant de les entitats financeres com
dels responsables polítics, amb antecedents teòrics basats en models de finances
ètiques d'arreu d'Europa. També recull entrevistes amb representants de les principals
entitats de finances ètiques del país.

339.3 - ECO - PRI

Prieto, Alberto D.

La llei del més fort, trampes i injustícies del comerç mundial

Economia

Comerç

Consum

Llibre

-

Documents

2003

1

Intermón Oxfam

La llei del més fort aborda les paradoxes i les injustícies del comerç mundial en un món
globalitzat, des dels interessos de les farmacèutiques a la caiguda dels preus del cafè
passant per la hipocresia en la protecció dels mercats.

339.3 - ECO -RAN

Ransom, David

Comerç just: doble comerç

Economia

Comerç

Consum

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2002

1

Intermón Oxfam

Narra els punts clau de l'actual sistema de comerç mundial, mostra diversos casos que
exemplifiquen les conseqüències del comerç injust i suggereix models del que hauria de
ser un comerç just.

316 - SOC - RIB

Riba Megías, Maria

Demà. Guia de desenvolupament sostenible

Sociologia

Béns naturals

Desenvolupament

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2003

1

Intermón Oxfam

El llibre desgrana els grans reptes del desenvolupament racional i equilibrat. Es tracten
els temes fonamentals (aigua, energia, aire, sòl i biodiversitat).

Inventory List

Sis contes d'arreu del món que tenen un monstre com a protagonista.
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316.35 - SOC - RIB

Riba, Cristina;
Sopeña, Clara

314.1 - SOC - RIE

Riera, Ignasi

327.3 - PAU - RDC
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Experiències municipals de cooperació. Fullet metodològic

Sociologia

Cooperació

AOD

Quadern

-

-

2009

1

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

Disseny del Pla d'acció quadriennal a San Miguelito, una metodologia d'intervenció dels
ens locals en el marc de l'agermanament.

Emigrantes y refugiados. El derecho universal de la
ciudadanía

Sociologia

Migracions

Drets humans

Llibre

-

Debolsillo

2002

1

Intermón Oxfam - Ed. Plaza &
Janés

Ignasi Riera apunta propostes concretes perquè la immigració sigui vista com una
riquesa i no com una causa de recel i enfrontament social. Amb l'aportació de dades i
informacions diverses conclou que tots som clandestins i demana un canvi d'actitud als
mitjans de comunicació i als polítics de dretes i esquerres.

Pau

Multinacionals

República Democràtica del
Congo

Quadern

-

El Congo, perill de
riqueses

2010 (3a ed.
revisada)

15

Lliga dels Drets dels Pobles

TÍTOL

Salomó, Elisenda;
RD del Congo. Perill de riqueses, un conflicte per l'alta
Zulet, Xavi; Boadella,
tecnologia
Iris

EXEMPLAR
DIGITAL

EDITOR

SINOPSI

Guia pràctica que descriu i sintetitza la història política del conflicte que pateix la
República Democràtica del Congo durant més de 10 anys, amb propostes d'acció.

316.34 - SOC - SEA

Seabrook, Jeremy

Classes, castes i jerarquies

Sociologia

Economia

Desigualtat

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2003

1

Intermón Oxfam

Després de la caiguda del mur i del fracàs dels projectes comunistes, les tesis marxistes
de la lluita de classes han patit una notable desvirtualització davant la ideologia liberal
capitalista imperant.

316 - SOC - SEA

Seabrook, Jeremy

El món pobre

Sociologia

Desigualtat

Economia

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2004

1

Intermón Oxfam

Resum del treball de l'autor sobre el significat de la pobresa. S'hi tracta la vida dels
desafavorits, tant en les societats riques, com en aquelles que no ho són.

330 - ECO - SEB

Sebastián, Luis de

Razones para la esperanza en un futuro imperfecto

Economia

Multinacionals

Moviments Socials

Llibre

-

Encuentro

2003

1

342.7 - DH - SEN

Senillosa, Ignasi de

El dret a ser nen

Drets Humans

Infància

Desigualtat

Llibre

-

Documents

1999

2

Intermón Oxfam

Anàlisi sobre la situació dels infants com a col·lectiu més vulnerable davant de la pobresa
que genera el sistema socioeconòmic mundial.

347.2 - SOC - SHI

Shiva, Vandana

Sociologia

Multinacionals

Economia

Llibre

-

Libros de Encuentro

2003

1

Intermón Oxfam

Introducció del concepte de la protecció intel·lectual. Segons l'autor, en lloc d'estimular la
creativitat humana i generar coneixements, s'està transformant en un espoli empresarial,
en benefici de les corporacions transnacionals com les empreses farmacèutiques, de
biotecnologia...

323 - POL - SOY

Soyuz, i Penya-roja,
Laika

Com és possible? Un tomb pels límits de la democràcia
mediàtica

Política

Democràcia

Llibertat d'expressió

Llibre

-

-

2007

2

Comunicant i ECOS, SCCL

323 - POL - SWI

Swift, Richard

Democràcia i participació

Política

Democràcia

Participació

Llibre

-

Dossiers per entendre el
món

2003

1

Intermón Oxfam

316.35 - SOC - TEL

Telleria Zueco, Juan

Sociologia

AOD

Codesenvolupament

Llibre

-

-

2009

1

Fundació ACSAR

Drets Humans

Educació

Desigualtat

Llibre

-

Libros de Encuentro

2004

1

Intermón Oxfam

El tema principal en els debats sobre educació a nivell global es la despesa de proveïr-la.
D'aquí, la renúncia de tractar-la com un dret humà i el silenci sobre les consceqüències
de no garantir-la.

Drets Humans

Salut

Salut

Llibre

-

Dossiers per Entendre
el Món

2004

1

Intermón Oxfam

Història dels orígens de la sida, com es propaga i els beneficis que n'obtenen les
empreses farmacèutiques, a més de l'especial vulnerabilitat de les dones i les mesures
positives que estan prenent les persones i les comunitats per combatre-la.

342.7 - DH - TOM

¿Proteger o expoliar? Los derechos de propiedad
intelectual

Codesarrollo. Un estudio en el ámbito local de l'Hospitalet
de Llobregat

Tomasevski, Katarina El asalto a la educación

Las amenazas que pesan sobre nosotros, como una distribución de la riqueza cada vez
más desigual, la pérdida de los derechos o el poder de las empresas, requieren
Icaria Editorial / Intermón Oxfam soluciones en pro de un progreso que nos lleve a un mundo más justo. Estas soluciones
son las que Luis de Sebastián plantea.

Aquest llibre relata l'intent de 212 col·lectius catalans d'accedir a la programació d'una
emissora anomenada "pública".

Anàlisi de com la democràcia està limitada i deformada pels agents del poder i una
classe política interessada, des de Birmingham fins a Bangalore.

El llibre analitza les possibilitats d'establir programes de codesenvolupament a
l'Hospitalet de Llobregat.

342.7 - DH - USD

Usdin, Shereen

La Sida

327.3 - PAU - LAT1

Diversos autors

Latituds. Dones construint la pau a Israel i Palestina 1

Pau

Gènere

Palestina

DVD

Documental

Catalunya

2010

1

NO

A Israel hi ha nombroses organitzacions feministes i pacifistes, on dones jueves i
Televisió de Catalunya - Institut palestines treballen conjuntament per una pau justa. És el cas de Dones de Negre, xarxa
Català Internacional per la Pau feminista pacifista internacional que es manifesta cada setmana per la pau, des de fa
més de 20 anys. A Israel ho fan a Haifa i Tel Aviv.

327.3 - PAU - LAT2

Diversos autors

Latituds. Dones construint la pau a Israel i Palestina 2

Pau

Gènere

Palestina

DVD

Documental

Catalunya

2010

1

NO

New Profile és una organització feminista i pacifista israeliana, formada principalment per
Televisió de Catalunya - Institut dones joves, que treballa a llarg termini amb l’objectiu de desmilitaritzar la societat
Català Internacional per la Pau israeliana i convertir-la en una societat pacífica i respectuosa amb els drets humans.

612.3 - AGR - MAL

Diversos autors

Entrepobles. Maleta pedagògica

Agricultura

Sobirania Alimentària

Educació

DVD

Recursos

Catalunya

2011

3

NO

Inventory List

Entrepobles

Recursos didàctics i documentals sobre sobirania alimentària, gènere, consum i medi
ambient

05/02/2014
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Gènere

Desenvolupament

Palestina

DVD

Documental

Catalunya

2008

1

NO

Economia

Gènere

Nicaragua

DVD

Documental

Espanya - Nicaragua

2007

1

NO

Entrepobles

Pau

Ocupació

Palestina

DVD

Documental

Palestina

2008

1

NO

Eguzki Bideoak

Balseros

Sociologia

Migracions

Cuba

DVD

Documental

Catalunya, Cuba

2002

1

NO

Braucci, Maurizio;
Chiti, Ugo; Di
Gregorio, Gianni;
Gomorra
Guadioso, Massimo;
Garrone, Matteo,
Saviano, Roberto

Sociologia

Màfia

Itàlia

DVD

Ficció

Itàlia

2008

1

NO

Pau

Cultura

Tibet

DVD

Documental

Madrid (Espanya)

2003

1

NO

La clase

Sociologia

Educació

Educació

DVD

Ficció

França

2009

1

NO

Cameo Media, SL

François, un professor d'institut situat en un barri conflictiu, s'enfronta a una combinació
de cultures i actituds a l'aula que moltes vegades li arrabassen l'entusiasme, sobretot si
hi afegim el sou baix que percep.

Dardenne, Jean-Pierre
L'enfant
i Luc

Sociologia

Pobresa

Drets humans

DVD

Ficció

Leipzig (Alemanya)

2006

1

NO

ARTHAUS, Besondere Filme

L'enfant és una pel·lícula dramàtica belga escrita i dirigida pels germans Dardenne.
L'argument, de temàtica social, gira al voltant de la marginalitat, la venda d'un bebè i els
canvis que pateix el seu pare arran d'aquest fet.

Desenvolupament

Cooperació

Moviments socials

DVD

Documental

Amèrica Central

2010

2

NO

Entrepobles, El Kinògraf

Inside job

Economia

Capitalisme

Crisi

DVD

Ficció

Estats Units

2010-2011

1

NO

Sony Pictures Classics

Oro negro (Black gold)

Economia

Comerç

Consum

DVD

Documental

Regne Unit

2008

1

NO

Karma Films

CODI

AUTOR

305 - GEN - VEU

Diversos autors

330 - ECO - CAM

Entrepobles

327.3 - PAU - ELE

314.1 - SOC - BOS

316 - SOC - BRA

Veu dona sud: dones mediterrànies (Programa de formació
permanent i sensibilització sobre gènere en la cooperació
pel desenvolupament)

Camperoles. Llavors de canvi

To shoot an elephant (Palestine. Gaza Strip. DEC 08 - JAN
Arce, Alberto i
Mohammad Rujailah 09)

Bosch, Carles;
Trueba, David

327.3 - PAU - TIB

Cano, Ángel

316 - SOC - CAN

Cantet, Laurent

316 - SOC - DAR

TÍTOL

Tibet, una cultura en peligro

Poble a poble. Memòria i futur de la cooperació solidària

EDITOR

Quatre documentals realitzats dins del projecte "Veu dona sud" que ACSUR duu a terme
Acsur. Las Segovias / Agències a Palestina amb el grup de dones videoactivistes TAM. Els documentals estan realitzats
per les mateixes protagonistes: dones palestines.
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

Fandango

330 - ECO - FER

Ferguson, Charles

336.7 - ECO - FRA

Francis, Nick i Mark

323 - POL - GAW

Gawa, Chukyi;
Signore, Flavio

Budas en el exilio

Política

Ocupació

Tibet

DVD

Documental

Tibet

2007

1

NO

Cameo Media, SL

91 - MA - GIM

Giménez, Josep
Ramon

Masato o Petroli

Medi Ambient

Indígenes

Perú

DVD

Documental

Perú

2009

1

NO

Lliga dels Drets dels Pobles,
Teleandes Producciones

612.3 - AGR - JAU

Jaud, Jean-Paul

Nuestros hijos nos acusarán

Agricultura

Sobirania Alimentària

Consum

DVD

Ficció

França

2008

1

NO

Underground Pictures, SL

327.3 - PAU - MOH

LagartoFernández,
Dani

Pau

Ocupació

Palestina

DVD

Documental

Israel, Catalunya

2011

1

NO

314.1 - SOC - LAV

Laverty, Paul

Sociologia

Migracions

Gènere

DVD

Ficció

Regne Unit, Alemanya,
Espanya, França, Itàlia,
Suïssa

2000

1

NO

Inventory List

Poder, diners i sang: aquests són els tres valors als quals els veïns de la província de
Nàpols i Caserta s'han d'enfrontar cada dia. Pràcticament mai tenen la possibilitat de
triar, i gairebé sempre estan obligats a obeir les regles del "sistema" de la Camorra.
Només uns pocs afortunats poden arribar a pensar a portar una vida normal.

“Tibet: Una Cultura en Peligro” resume en 50 minutos la visita del Dalai Lama y su
conferencia “Responsabilidad Universal”, y analiza la situación actual de la cultura
Malaka Films, Comité de Apoyo
tibetana, mostrando sus formas únicas de arte, filosofía y punto de vista político,
al Tibet (CAT)
mientras se constituye una declaración de los derechos humanos y una llamada urgente
a la justicia para la causa tibetana.

Entrepobles

Pan y rosas

“Camperoles” mostra el treball de tres organitzacions de dones camperoles que intenten
generar canvis en les relacions de desigualtat de gènere que pateixen en els seves
comunitats i famílies, al temps que intenten enfortir l’economia familiar camperola amb
producció orgànica d’aliments per a mercats locals i nacionals. El documental narra
l’activitat de l’associació de dones ANANEL, a Santa Catalina de Ixtahuacán, a
Guatemala; el Centre de Dones Xochilt Acalt, a Malpaisillo, i el sindicat de dones
“To shoot an elephant” es un relato sobre un testigo presencial en la Franja de Gaza. El
27 de diciembre de 2008, la Operación “Cast lead” (Plomo Fundido) estuvo disparando a
elefantes durante 21 días. Imágenes urgentes, insomnes, escalofriantes y sucias de los
únicos extranjeros que decidieron y consiguieron permanecer, empotrados en las
ambulancias de la Franja de Gaza, al lado de la población civil palestina.

A l'estiu de 1994, un equip de reporters de televisió va filmar i entrevistar set cubans i les
Televisió de Catalunya i Bausan seves famílies durant els dies previs de la migració cap als Estats Units amb el risc de
fer-ho amb una barca. Set anys més tard, l'evolució dels personatges i les seves
Films
destinacions (la vida als EUA o a Cuba) es descriuen amb detall i sensibilitat.

316.35 - SOC - ENT

Om Mohammad. La mare d'en Mohammad

SINOPSI

“Poble a Poble” és el lligam que s’estableix entre els països del Sud i del Nord en la
cooperació basada en la solidaritat internacionalista. Aquest activisme social aposta per
un enfocament més ampli de la cooperació, on l’equitat de gènere i l’educació
emancipadora en són eixos transversals. L’objectiu és clar: transformar una societat
injusta i insostenible. Per fer-ho cal una ciutadania activa i compromesa, amb ganes de
treballar en xarxa pels reptes que la crisi global ens planteja.
"Inside Job" muestra la escandalosa historia de un “gobierno de Wall Street” y explica
cómo la reciente crisis financiera ha sido efectivamente un “inside job” o delito interno
colectivo ejecutado por banqueros, políticos, agencias calificadoras, burócratas y
profesores universitarios.
Les multinacionals del cafè controlen una indústria que mou més de 80 bilions de dòlars
anuals, convertint aquest producte en la mercaderia comercialitzada més preuada del
món després del petroli. Però mentre nosaltres seguim pagant més i més per un cafè, el
preu que es paga als agricultors que el cultiven segueix sent baix, fins al punt d’obligarlos a abandonar les seves collites.
Reconstrucció de la història d'un poble que ha sofert l'exili més llarg de la nostra època
que posa al descobert la tragèdia enorme d'aquells tibetans que per manifestar els seus
drets més bàsics han estat declarats subversius, condemnats, torturats i assassinats.
Refugiats, activistes, monjos i els líders polítics i espirituals dels tibetans ens revelen
com aquest poble ha sabut sobreposar-se, construir un altre Tibet a l'exili i continuar
lluitant per la pau i la veritat.
El masato és la beguda que elaboren els indígenes amazònics amb iuca bullida al Perú.
El beuen totes les ètnies i a totes hores,a les reunions, celebracions i per complimentar
els visitants. El masato és la beguda que dóna identitat a la cultura indígena. El petroli
no. El petroli, per molt que hauria de semblar signe de riquesa, l’és de desestructuració
social i cultural, de contaminació, de malaltia i de mort.
En un poble de la regió francesa de Cervennes, Barjac, l'alcalde decideix un bon dia
plantar cara i reaccionar canviant l'alimentació del menjador escolar. A partir de llavors, el
menjador serveix menjar ecològic.

Sabah és una dona vídua que viu amb quatre dels seus cinc fills a Khuza'ah, un poble de
la Franja de Gaza situat al costat de la frontera amb Israel. Om Mohammad. La mare
Institut Català Internacional Per
d’en Mohammad reflecteix un dia de la vida de Sabah, directora de l'associació local Beit
la Pau
Almostuqbul, que treballa donant suport a dones i famílies del poble, en una societat on
hi ha poques possibilitats de rebre ajuts públics.

Cameo Media, SL

Maya deixa el Mèxic natal per anar-se'n a Los Angeles, on viu la seva germana Rosa.
Totes dues treballen en condicions pèssimes netejant un edifici de la ciutat. Sam, un
activista nord-americà, els obrirà els ulls i farà que emprenguin una lluita pels seus drets
encara que això els pugui fer perdre la feina o que les expulsin del país.
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Fast food nation

Sociologia

Consum

Estats Units d'Amèrica

DVD

Ficció

EUA

2007

1

NO

Manga Films, SL

Don Henderson, un ejecutivo de una importante cadena de restaurantes de comida
rápida de California, tiene que afrontar un grave problema: debe averiguar cómo y por
qué la carne de las hamburguesas más famosas de la empresa está contaminada. La
respuesta no es fácil; así que decide abandonar su cómodo despacho para adentrarse
en el mundo de los mataderos.

La teta asustada

Drets Humans

Gènere

Perú

DVD

Ficció

Espanya, Perú

2009

1

NO

Oberon, Vela Films
Producciones, Cameo

Fausta padece de "La teta asustada", una enfermedad que se transmite por la leche
materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el Perú. Los
infectados nacen sin alma, porque del susto se escondió en la tierra, y cargan un terror
atávico que les aísla por completo.

Voces (contra la trata de mujeres)

Sociologia

Gènere

Tràfic de persones

DVD

Documental

Espanya

2008

1

NO

New Atlantis

Voces és un documental que fuig del groguisme i els tòpics amb els quals sempre s'ha
tractat la prostitució per centrar-se en la denúncia i la sensibilització del que ja
s'anomena l'esclavitud del segle XXI .

Luna Haro i
Enginyeria sense
Fronteres

Aigua, un dret i no una mercaderia

Sociologia

Aigua

Moviments socials

DVD

Documental

Catalunya

2007

1

NO

Enginyeria Sense Fronteres

En les darreres dècades s’ha accentuat el procés de mercantilització de l’aigua. Davant
d’aquest escenari, els moviments socials han estat els motors de l’elaboració de
propostes alternatives per capgirar la situació actual, i han apostat per un veritable model
de participació i control social en la gestió pública que respongui a les necessitats de la
població.

327.3 - PAU - OJO

Macián, Ricardo

Los ojos de Ariana

Pau

Guerra

Afganistan

DVD

Documental

Espanya

2009

1

NO

Cameo Media, SL

Durant el període talibà, la cultura d'Afganistan va estar més amenaçada que mai. Nou
treballadors d'Afghan Film (Institut del Cinema Afganès) van desafiar el règim i es van
enfrontar a una mort segura amb l'únic objectiu de salvar part del seu arxiu de la crema.
Aquest és el relat d'una lluita per matenir viva la memòria històrica d'un país sotmès a la
devastació.

327.3 - PAU - BUD

Makhmalbaf, Hana

Buda explotó por vergüenza

Pau

Gènere

Afganistan

DVD

Ficció

Iran

2008

1

NO

Cameo Media, SL

Bajo la estatua del Buda que destruyeron los talibanes, aún viven miles de familias.
Baktay, una niña afgana de seis años, es incitada a ir a la escuela por el hijo de sus
vecinos que lee los alfabetos frente a su cueva. De camino a la escuela, es acosada por
unos niños que juegan de forma cruel reflejando la sociedad tan violenta que los
envuelve.

330 - ECO - MAN

Manzaneda, José

El segundo desembarco. Multinacionales españolas en
América Latina

Economia

Multinacionals

Amèrica Llatina

DVD

Documental

País Basc

2010

1

NO

OMAL i Paz Con Dignidad

Documental que analitza la repercussió que tenen les empreses multinacionals
espanyoles amb els sectors claus de les economies de l'Amèrica Llatina.

342.7 - DH - BRA

Manzaneda, Miguel

Drets Humans

Guerra

Llibertat d'expressió

DVD

Documental

Brasil

2007

1

NO

Familia Bastos produçoes
(Brasil) & Intermedia
Producciones

La noche del 27 de octubre de 2006, mi teléfono sonó. Era un amigo. Llorando me dijo
que unas horas antes habían asesinado a Brad, cámara en mano, filmando una
barricada en la rebelión popular de Oaxaca, en México.

330 - ECO - MOO

Moore, Michael

Capitalismo: Una historia de amor

Economia

Capitalisme

Multinacionals

DVD

Documental

Estats Units

2009

1

NO

Cameo Media, SL

El batallador Michael Moore regresa sobre los temas clave de su filmografía,
centrándose en las desastrosas consecuencias que provoca el sistema capitalista en la
vida cotidiana de los habitantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Moore examina
el alto precio que paga América por abrazar el capitalismo y trata de dar una respuesta al
hecho de que cada día 14.000 personas se queden sin trabajo.

316 - SOC - OKE

Oke, Omer

La causa de Kripan

Sociologia

Migracions

Ablació

DVD

Ficció

País Basc

2009

1

NO

SocialProd, SL

Alassane, un jove de Burkina Faso resident a Kripan (País Basc), ha de decidir si marxa
al seu país per evitar que li facin l'ablació a la seva filla de 6 anys, o si es queda a
Espanya, permet que mutilin la seva filla, però aconsegueix el permís de residència pel
qual ha lluitat tant de temps.

314.1 - SOC - OKE

Oke, Omer

Trabajadoras invisibles

Sociologia

Migracions

Gènere

DVD

Documental

País Basc

2009

1

NO

SocialProd, SL

Documental que recull els testimonis de dones immigrants que viuen a Euskadi i que,
independentment del seu perfil professional, treballen fent tasques domèstiques, cuidant
de menors i de persones grans o amb problemes de salut.

612.3 - AGR - APRE

Quintana, Judit;
Garriga, Neus

Aprendre a menjar, aprendre a viure. Els menjadors
escolars ecològics: una alternativa cap a la Sobirania
Alimentària

Agricultura

Sobirania Alimentària

Educació

DVD

Documental

Catalunya

2009

1

NO

Entrepobles, El Kinògraf

Introduir l'alimentació ecològica a les escoles és una manera de viure i d'entendre el món.
En el documental aposten per un model de producció, distribució i consum d'aliments
que sigui respectuós amb la terra i amb les futures generacions.

342.7 - DH - RAD

Ratton, Helvécio;
Durán, Jorge

Radio favela

Drets Humans

Desenvolupament

Brasil

DVD

Ficció

Brasil

2005 (rodada
al 2002)

1

NO

Divisa Home Video

Basada en hechos reales, cuenta la historia de "Uma onda no ar", radio que surgió en los
suburbios de Belo Horizonte en los años 80. La acción comienza con una redada policial.
Mientras los narcotraficantes huyen o camuflan su mercancía, una radio pirata avisa a
los moradores de las favelas para que se protejan. El objetivo de la policía no es el tráfico
de drogas sino localizar y callar la voz de la radio pirata: la voz de la favela.

Drets Humans

Gènere

Ablació

DVD

Ficció

França

2005

1

NO

Cameo Media, SL

Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete años no permitió que su hija fuera
sometida a la ablación, una práctica que le parece una barbarie. Hoy cuatro niñas huyen
para escapar del ritual de la purificación y piden a Collé que las proteja. A partir de ese
momento, se enfrentan dos valores: el respeto al derecho de asilo (el moolaadé) y la
tradición de la ablación (la salindé).

Promises

Pau

Guerra

Palestina

DVD

Documental

Israel

2001

1

NO

Cowboy Pictures

Promises explica el viatge de Goldberg a través de les comunitats palestines, els
assentaments a la vora occidental i els coneguts barris de Jerusalem. Allí coneix i posa
en contacte nens palestins i israelians d’edats compreses entre els nou i els tretze anys.

La vida bajo las bombas

Pau

Guerra

Líban

DVD

Documental

Líban - Catalunya

2009

1

NO

Cameo Media, SL

Aquest documental descriu l'evolució cronològica dels esdeveniments i ells llocs clau de
la guerra del Líban, des dels primers dies fins les setmanes posteriors, recull l'impacte
de les bombes a la vida dels nens i civils i reclama el dret a jugar, a crear i a construir
pau.

CODI

AUTOR

316 - SOC - LIN

Linklater, Richard

342.7 - DH - TET

Llosa, Claudia

316 - SOC - LOZ

Lozano, Maribel; De
Cos, Carmen

314.1 - SOC - LUN

342.7 - DH - MOO

Brad, beste gau bat barrikadetan (Brad, una noche más en
las barricadas)

Sembene, Ousmane Moolaadé

327.3 - PAU - PRO

Shapiro, Justine;
Goldberg, B. Z.;
Bolado, Carlos

327.3 - PAU - BOM

Signore, Flavio

Inventory List

TÍTOL

SINOPSI

05/02/2014

ÀMBIT TEMÀTIC

PARAULA CLAU 1

PARAULA CLAU 2

SUPORT

GÈNERE

COL·LECCIÓ /
PROCEDÈNCIA

ANY
EDICIÓ

EXEMPLARS

EXEMPLAR
DIGITAL

EDITOR

SINOPSI

Super size me

Sociologia

Multinacionals

Consum

DVD

Ficció

Estats Units

2008

1

NO

Notro Films

Morgan Spurlock, publicista i director de programes de TV és el protagonista del seu
propi documental sobre la indústria del menjar ràpid. Durant un mes (30 dies) va fer tres
àpats diaris –esmorzar, dinar i sopar– en establiments McDonald’s. Denuncia l’obesitat i
retrata un aspecte conegut de la vida americana… i no tan americana.

Urkixo, Joanes (dir.,
Omer Oke)

Querida Bamako

Sociologia

Migracions

Àfrica

DVD

Ficció

Espanya

2007

2

NO

Barton Films

Moussa es un joven de Burkina Faso. Vive en la aldea con sus padres y su mujer,
Fátima. Aunque él prefiere llamarla “Bamako”, porque es allí, en la capital de Mali, donde
la conoció, antes de casarse y tener a su bebé, Mamadou. El campo da lo justo para
comer, pero ese precario equilibrio se ha roto últimamente debido a la larga sequía.
Empujado por la responsabilidad de ayudar a la familia Moussa decide emigrar a Europa.

Wagenhofer, Erwin

Nosotros alimentamos al mundo

Sociologia

Sobirania Alimentària

Consum

DVD

Documental

Àustria

2009

1

NO

Karma Films

We feed the world és una pel•lícula sobre el menjar i la globalització, sobre pescadors i
agricultors, camioners i executius corporatius, sobre la circulació de productes i del
diner, sobre l’escassetat envoltada d’abundància.

Economia

Capitalisme

Política

DVD

Documental

Regne Unit

2011

1

NO

Sabaj Media

Aquest documental analitza la història no oficial del lliure mercat fonamentat en el
capitalisme del desastre. Recorrent els fets polítics i socials més significatius dels últims
quaranta anys, observem com els governs i els seus benefactors s’han aprofitat
sistemàticament de tot tipus de crisis econòmiques, desastres naturals, guerres o actes
terroristes per introduir mesures a favor d’un sistema capitalista que arrasa amb tot.

CODI

AUTOR

316 - SOC - SPU

Spurlock, Morgan

314.1 - SOC - URK

612.3 - AGR - WAG

330.8 - ECO - SHO

Inventory List

TÍTOL

Winterbottom,
Michael, i Whitecross,
La doctrina del shock
Mat (basat en la
novel·la de Naomi
Klein)

05/02/2014

