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- Bea, Emília ( professora de Filosofia del Dret a la
Universitat de València) : Sobre Adrià Chavarria, 144147.
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Llibres :
- Ginés, Andreu : Samaranch era franquista, 148-151.
- Garcia-Olivier, Ferran : Enlluernat per Pla, 152-157.
- Muñoz, Jacobo : Filosofia Catalana, 157-159.

L'Espill,

nº34, Printemps 2010, Université de
Valence et éd. Tres i Quatre, Valence, 159p.,
17x24cm.

L'Espill, nº35, Automne 2010, Université de Valence

Articles:
- Benhabib, Seyla (catedràtica de Filosofia i Ciència
Política a la Universitat de Yale) : És la democràcia un
dels drets humans ?, 6-25.
- Giner, Salvador (catedràtic de Sociologia i President
de l’IEC) : Francesc Eiximenis i els orígens del
republicanisme, La significació de Lo regiment de la
cosa pública, 26-33.
- Collini, Stefan (catedràtic de Literatura i Història
Intel·lectual a la Universitat de Cambridge) : Una vida
política, Cinquanta anys de la New Left Review, 34-39.
- Alcaraz, Manuel (professor de Dret Constitucional a la
Universitat d’Alacant) : El bloqueig valencià, El País
Valencià, entre el « cas Gürtel » i la crisi econòmica,
40-49.

et éd. Tres i Quatre, Valence, 155p., 17x24cm.

Literatura Perseguida :
- Ralston Saul, John (filòsof i novel·lista) : Expressions
concretes, 51-55.
- Arenas, Carme (professora de Literatura Catalana,
traductora i editora) : L’escriptor, un perill ?, 56-60.
- Salierno, Raffaella (doctora en estudis xinesos i
mongols per l’Instituto Universitario Orientale de la
Universitat de Nàpols) :Escriptors perseguits, les dades
del PEN Internacional, 61-63.
- Zenia, Salem (poeta i novel·lista en llengua
amaziga) : Refugiats o immigrants ? El significat de les
paraules, 64-69.
- Hove, Chenjerai (professor universitari i editor) : Edat,
vida i vida de nou, 70-78.
- Kire Iralu, Easterine (escriptora, periodista i
professora de literatura anglesa) : Una terrible
bellesa :veus postcolonials d’Índia i África, 79-88.
- Barbal, Maria ( narradora important de la literatura
catalana) : Escriptura velada i escriptors supervivents,
89-97.
- Alsheikh, Manal (poeta i periodista) : Hem d’escriure,
malgrat tot !, 98-102.
- Ould-Braham, El Kaissa ( periodista, assagista i
professora de llengua i cultura amaziga) : L’amor i la
revolta en la poesia de les dones insurrectes, 103-110.

Turismes de masses : les conseqüències :
- Delgado,Manuel (profesor d’Antropologia Social a la
Universitat de Barcelona) : El cercador de signes,
Turisme i filosofia, 51-58.
- Terradas, Jaume (catedràtic emèrit d’Ecologia a la
Universitat Autònoma de Barcelona) : Turisme i
ecologia, 59-63.
- Pedro, Aurora (professora del Departament
d’Economia Aplicada de la Universitat de València) : El
turisme de masses, Limitacions, reptes, oportunitats,
64-71.
- Amer,Joan ( doctor en Sociologia per la UAB) :
Turisme de masses i societat, Les Balears com a
paradigma, 72-78.
- Buades, Joan ( investigador especialitzat en recerca
sobre globalització, ambient, turisme i interculturalitat) :
Geopolítica del turisme, 79-90.

Articles :
- Defez, Antoni (professor de Filosofia a la Universitat
de Girona) : De la pròpia veu a la veu pròpia, Individu i
irreprtibilitat en el llenguatge, 6-12.
-Grasset, Eloi (professor del Departament de Filologia
Romànica de la Universitat de Barcelona) : Sobre la
veritat i l’estil, Del dietari a la literatura, 13-19.
- Burgio, Giuseppe (professor de Pedagogia a la
Facultat de Lletres de la Universitat de Palerm) :
Desordres simbòlics de la masculinitat ; 20-26.
- Jameson, Fredric (professor de la Duke University) :
La literatura del Tercer Món en l’era del capitalisme
multinacional, 27-48.

Documents :
- Leclerc, Georges-Louis (Comte de Buffon) : Discurs
sobre l’estil, 93-98.
- Llorente,Teodor : Sentit de la Renaixença, 99-104.
- Escuder, Tomàs (escriptor,traductor i navegant per la
Mediterrània) : Un viatge pel Mediterrani, Notes
antropològiques, 105-117.
- Mora, Antoni (« filòsof polític ») : En nom de
l’inconfessable, 118-125.
- Masó, Joana (professora de literatura francesa a la
Universitat de Barcelona) : Maurice Blanchot i els
doblecs de la imatge, 126-138.
- Alfonso, Pilar (llicenciada en Filologia i Comunicació
Audiovisual per la Universitat de València) : Fam i
publicitat, La comunicació publicitària de les ONGD,
139-144.

Documents :
- Declaració d’Independència dels Estats Units, 113117.
- Cserháti, Éva (filòloga i traductora hongaresa) :
Història personal el cànon literari hongarès, 118-126.
- Mollà, Toni (sociolingüista, periodista i escriptor) :
Visió de Nova York, Apunts d’un turista vocacional als
EUA, 127-133.
- Rica, Antoni (historiador) : El diàleg inacabat entre
Jaume Vicens Vives i Joan Fuster, 134-143.

Llibres :
- Picó, Maria Josep : Memòries de sostenibilitat
intel·lectual, 145-149.
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- Pérez Moragón, Francesc : Testimoni d’un desastre,
149-155.

Au sommaire des revues

L'Espill,

nº37, Printemps 2011, Université de
Valence et éd. Tres i Quatre, Valence, 185p.,
17x24cm.

L'Espill, nº36, Hiver 2010, Université de Valence et
éd. Tres i Quatre, Valence, 183p., 17x24cm.

Articles :
- Muñoz, Josep M (historiador i director de la revista
mensual l’Avenç) : L’endemà del tripartit, una reflexió
parcial sobre l’esquerra catalana, 6-17.
- Olmos, Joan (professor titular d’urbanisme a la
Universitat Politècnica de València) : Espanya,
invertebrada a gran velocitat, 18-27.
- Elliott, Gregory (Professor d’Humanitats a la
Universitat de Brighton) : El darrer Hobsbawm, 28-34.
- Krätke, Michael R (catedràtic de Sociologia i
Economia Política a la Universitat de Lancaster) :
Europa en crisi, La crisi de l’euro i les etiquetes falses,
35-43.

Articles :
-Lilla, Mark (profesor d’Humanitats a la Universitat de
Columbia a Nova York) : Leo Strauss a Pekín,
L’estrany gust xinès pel que fa a filòsofs occidentals, 610.
-Alcaraz, Manuel (professor de Dret Constitucional a la
Universitat d’Alacant) : Les cares de la corrupció, Dret,
ètica i responsabilitat política, 11-23.
- Sànchez- Cuenca, Ignacio ( professor de sociologia a
la Universitat Complutense de Madrid) : Dues
legislatures : dos Zapateros ?, 24-32.
Diner,
dan (professor
d’Història europea
contemporània a la Universitat Hebrea de Jerusalem) :
Les duplicitats de la història, La transformació de la
memòria de la Segona Guerra Mundial en l’era de la
globalització, 33-44.
- Stallaert, Christiane ( professora d’Antropologia a la
Universitat Catòlica de Lovaina i d’Estudis Hispànics i
de Traducció a la Universitat d’Anvers) : 1492/1942,
paisatges de memòria en l’Europa transmoderna, 4553.

Els néts de Iugoslàvia
- Bogdanovic, Bogdan (professor d’arquitectura a la
Universitat de Belgrad) : Les memòries enfrontades,
46-52.
- Pancic, Teofil ( periodista del diari Vreme) : La riba
d’arena, 53-62.
- Mojsova, Vesna ( professora de literatura a la
Universitat de Skopje) : Un nom és un nom, Sobre els
tomàquets de Macedònia o el subjecte fràgil, 63-71.
- Bazdulj, Muharem ( escriptor, traductor i periodista) :
L’ogre balcànic i l’esperit dòcil d’Europa central : un
paral·lel, 72-78.
- Petrovic, Tanja (professora a la Universitat de Nova
Gorica) : Pensar Europa sense pensar, Els discursos
sobre Balcans com un reflex de la mateixa Europa, 7990.
- Torner, Carles (poeta i escriptor) : Decàleg per a
l’abandó de Bòsnia, 91-101.
- Musabegovic, Senadin ( catedràtic d’Història de l’Art
a la Universitat de Sarajevo) : El cercle i el present,
102-114.
- Cander, Mitja (editor) : Un bosc gòtic, 115-120.

Música i pensament :
-Rancière, Jacques (antic professor de filosofia a la
Universitat de Paris VIII) : Autonomia i historicisme : la
falsa alternativa, Sobre els règims d’historicitat de l’art,
55-67.
- Nicolas, François (compositor i membre del CNRS) :
Com desenvolupar (i no desconstruir) l’autonomia tan
contestada de la música ?, 68-83.
- Szendy, Peter (professor d’estètica a la facultat de
filosofia de la Universitat de Paris X Nanterre) : « This
is it ( The King of pop) », 84-91.
-Safatle, Vladimir (professor del departament de
filosofia de la Universidade de Sao Paulo) : Morton
Feldman com a crític de la ideologia, Una lectura
política de Rothko Chapel, 92-102.
- Martí-Jufresa, Felip (professor de l’Ecole Supérieure
des beaux-Arts de Tolosa) : Disquisicions musicals a
l’època de la teo-eco-logia naixent, 103-113.
Documents :
-Curtius, Ernst Robert : El sindicalisme
treballadors intel·lectuals a França, 115-134.

Documents :
- Robespierre : Discursos sobre la pena de mort i el
govern revolucionari, 123-134.
- Serés, Francesc (escriptor) : Les rates que menjaven
cultura, 135-138.
- Requejo, Ferran (catedràtic de Ciència Política a la
Universitat Pompeu Fabra) : Els fronts dèbils el
pluralisme polític, Europa i les minories nacionals i
culturals, 139-146.
- Hroch, Miroslav (catedràtic emèrit d’Història de la
Universitat de Praga) : Per a qué necessitem la nació,
encara, a Europa ?, 147-161.
- Villar, Alícia ( professora de Sociologia de l’Educació i
de la Formació a la Universitat de València) :
Transformacions en la universitat, Estudiantat
desajustat o universitat desajustada ?, 162-168.

dels

-Quintás, Guillermo (professor de Filoofia a la
Universitat de València) : El bulevard dels illetrats ?
Docència, edició i universitat, 135-143.
- Alcañiz, Josep M (periodista i llicenciat en Filosofia) :
El futur no està escrit, Per uns nous mitjans de
comunicació al País Valencià, 144-154.
- Cortés, Santi (doctor en Filologia Catalana per la
Universitat de València) : « Bajo la responsabilidad del
editor », La censura franquista sobre l’editorial Tres i
Quatre, 155-167.

Notes :
-Pérez, Francesc : Josep Iborra in memoriam, 169-171.

Llibres :
- Fontana, Josep : El franquisme amb noms i cognoms,
169-173.
- Beltran, Adolf : Recialles de la reacció, 173-175.
- Muñoz, Jacobo : Metàfora de la cultura, 175-177.
- Conill, Josep J : El lector de música, 177-183.

Llibres :
- Ginés, Andreu : Tan lluny, tan a prop, 172-175.
- Capilla, Juli : El llegat del valenciasnisme de
postguerra, 175-179.
- Balaguer, Enric : Entre la passió i l’ofici, 179-181.
- Sales, Jordi : Més enllà dels tòpics, 181-183.
- Pérez, Francesc : Origen i forma de l’aforisme
fusterià, 183-185.
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L'Espill, nº38, Automne 2011, Université de Valence

L'Espill, nº39, Hiver 2011, Université de Valence et

et éd. Tres i Quatre, Valence, 188p., 17x24cm.

éd. Tres i Quatre, Valence, 189p., 17x24cm.

Articles :
- De Moragas, Miquel (catedràtic de Teoria de la
Communicació a la UAB) : Futbol i identitat, 6- 16.
- Hoyo, Miriam (doctoranda de Filosofia a la Universitat
de València) : Fukushima és a tot arreu, Breu
recorregut per les idees de Günther Anders, 17-29.
- Marrugat, Jordi (llicenciat en Filologia Catalana i
doctor en Estudis Hispànics) : Crítica i cultura en el
sistema literari català actual, 30-58.

Articles :
- Iborra, Josep : L’estupor, 6-14.
- Wirtén, Per (escriptor suec) : On eres quan va caure
Europa ?, 15-20.
- Domínguez, Martí i Mateu, Anna (doctor en Bilologia
a la Universitat de València/ Peroidiste i cap de
redacció de Mètode) : Periodisme desesabilitzador,
L’estil periodístic de M.C. Reyna, 21-34.
Cap a on va la societat Valenciana ?
- Muṅoz, Jordi (doctor en ciència política per la
Universitat Pompeu Fabra) : Com hem arribat fins
ací ? Les bases de l’hegemonia electoral de la dreta
valenciana, 37-49.
- Reig, Ernest (catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat de València) : Crisi internacional i economia
valenciana, 50-66.
- Castelló, Rafael (professor del Departament de
Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de
València) : Tendències socials al País Valencià, 66-78.
- Beltran, Adolf (escriptor i periodista) : Anatomia de la
corrupció, 79-84.
- Tena, Violeta (periodista) : Visions del País, 85-93.
- Viadel, Francesc (professor a la Facultat de
Communicació Blanquerna) : L’apropiació de la
identitat, Partits polítics, societat civil, identitat, 94-104.
- Mollà, Toni (professor d’Estructura de la
Communicació a la Universitat de València) : Joan
Fuster i nosaltres, 105-113.

Xenofòbia, populisme iextrema dreta a europa :
- Casals, Xavier (historiador) : La dreta populista i els
camins que duen a utoya, 60-64.
- Traverso, Enzo ( historiador i professor a la
Universitat Jules Verne de Picardia) : La fàbrica de
l’odi, Xenofòbia i racisme a Europa, 65-69.
- Cuperus, René (Director de Relacions Internationals i
professor investigador de la Fundació Wiardi
Beckman) : La revolta populista contra la globalització,
Reflexions basades en el « laboratori populista »
d’Holanda, 70-81.
- Casals, Xavier (historiador) : La nova dreta populista i
« l’enigma espanyol », 82-91.
- Camus, Jean Yves ( politòleg, assagista, investigador
associat a l’Institut de recherches internationales et
stratégiques de París) : El Front Nacional, Entre la
normalització democràtica i la força anti-sistema, 92101.
- Skrabec, Simona( assagista i traductora eslovena) :
Eslovènia : cap a una societat apolítica ?, 102-128.
Documents :
-Serge, Victor( escriptor
Antisemitisme, 131-134.

Documents :
- Orwell, Georges : Per què escric, 115-120.
i

revolucionari

rus) :
- Viestenz, William (professor d’Estudis Hispànics I
Globals a la Universitat de Minnesota): Dit d’alguna
manera, La filosofia de la llengua de Josep Pla, 121136.
- Van Imschoot, Tom (doctor enTeoria Literària al
Departament de Teoria de l’Acadèmia Jan van Eyck a
Masstricht): L’autoinvenció de la literatura flamenca,
137-143.
- Altimir, Mercé (professora de traducció de japonès i
de literatura i cultura japonesa de la UAB) : Longus,
Mishima i el relat d’iniciació, 144-156.
- Ferré, Xavier (professor d’Història a la Universitat
Rovira i Virgili) : De l’interès económic al plantejament
polític, Joaquim Maluquer i l’esturctura econòmica de
les Terres Catalanes, 156-165.

- Pennington, Hugh (……) : Xinxes, 135-139.
- Archilès, Ferran (historiador i professor del
Departament d’Història Contemporània de la
Universitat de València) : « De gent que anomenen
classes subalternes », La influència d’Antonio Gramsci
en Joan Fuster i la seua reflexió sobre el País
Valencià, 140-154.
- Cortés, Santi (doctor en Filologia Catalana per la
Universitat de València) : El llibre , un perillós enemic,
Atemptats contra la llibreria Tres i Quatre (1970-2007),
155-166.
Notes :
- Monterde, Antoni Martí (professor de Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de
Barcelona) : La destrucció de la recerca en Humanitats
a Catalunya, 167-172.

Notes :
- Rastier, François (director de recerca al CNRS) :
Neologismes i neonazisme, sobre el diagnòstic
d’Anders Breivik, 166-169.

Llibres :
- Skrabec, Simona (assagista i traductora eslovena) :
Els artistes que es juguen el seu públic, 173-178.
Hernàndez,
Gil-Manuel :
Segrest
de
la
democracàcia ?, 178-184.
- Cabrera, Carles : Trencant tòpics, 184-186.
- Pérez Moragón, Francesc : Enric Valor i la llengua,
186- 188.

Llibres :
- Fuster, Francisco : La Transició i els seus
descontents : una mirada interdisciplinària, 170-173.
- Llop, Guillem : La utilitat de la crítica contra el
dogmatisme, 174-177.
- Skrabec, Simona (assagista i traductora eslovena) :
« Saps el país dels tarongers en flor ? », 177-183.
- Viciano, Pau : Una ideologia xenòfoba i
antidemocràtica, 183-189.
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L'Espill,

Au sommaire des revues

Revista Catalana de Sociologia,

nº40, Printemps 2012, Université de
Valence et éd. Tres i Quatre, Valence, 229p., 17x24cm

nº26,
Numéro monographique sur la sociologie de la famille :
Foyer, familles et enfants de l’immigration, 2011,
Association Catalane de Sociologie, Insitut d’Estudis
Catalans, Barcelone, 102p, 17x24cm

Articles :
- Furió, Antoni (catedràtic d’Història Medieval de la
Universitat de València) : Contra l’escolasticisme, 6-23.
- Muṅoz, Gustau (assagista, traductor i editor) : Entre
dues crisis, 23-32.
- Viciano, Pau (historiador) : La imprescindible utopia,
32-«39.
- Barceló, Miquel (historiador) : Joan Fuster contra la
fantasia armada, 40-49.
- Mira, Joan F (escriptor i traductor) : Un Fuster
(potser) polític, 50-58.
- Alonso, Vicent (escriptor i poeta) : « Encara hi ha fe a
Israel…”, 58-66.
- Sarrià, Xavi (llicenciat en Filologia Catalana): Les
armes del jovent que arriba, Ensenyament en valencià,
cultures juvenils i activisme en xarxa al País Valencià,
67-76.
- Garcia-Olivier, Ferran ( catedràtic d’Història Medieval
a la Universitat de València) : El camp ho va ser tot, al
País Valencià : història i literatura, 77-90.
- Calaforra, Guillem ( funcionari de la Universitat de
València) : « Nosaltres ? », 91-98.
- Picó, Maria Josep ( periodista, escriptora i
divulgadora científica): Camp I ciutat al País Valencià,
fa mig segle I ara, 99-106.
- Bou, Enric ( catedràtic de literatura espanyola I
catalane a la Universitat Ca’Foscari): Viatge a la
identitat : encara Joan Fuster, 107-112.
- Guia, Josep (doctor en Matemàtiques i Filologia a la
Universitat de València) : Eldiscurs antifusterià : una
anàlisi, 113-122.
- Skrabec, Simona ( assagisat i traductora eslovena) :
Intoxicats amb la il·lusió, 123-141.
- Monterde, Antoni Martí ( professor de Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de
Barcelona) : Joan Fuster : camp literari català i camp
intel·lectual europeu, 142-159.
- Pérez Moragón, Francesc ( periodista i escriptor) :
Fuster : el somni d’un sol estàndard lingüístic ?, 160167.
- Júlia, Lluïsa (professora de Llengua Catalana i
Literatura a l’IOC) : Joan Fuster i Montserrat Roig cara
a cara, La relació epistolar i periodística, 168-177.
- Gregori, Carme ( professora al Departament de
Filologia Catalana a la Universitat de València) : L’art
de la citació en l’obra de Joan Fuster, 178-186.
- Penalba, Neus (llicenciada en Teoria de la Literatura i
Literatura comparada per la UB) : A l’origen de
l’assagisme fusterià ; Les originalitats : orígens d’una
coherència intel·lectual, 187-196.
- Requejo, Ferran (catedràtic de Ciència Política a la
Universitat Pompue Fabra) : Democràcia liberal i
pluralisme nacional, El cas de Catalunya : del
federalisme a la independència, 198-205.
- Hroch, Miroslav ( catedràtic emèrit d’Història de la
Universitat de Praga) : La dimensió nacional al segle
XXI, 206-213.
- Diner, Dan (professor d’història contemporània
europea a la Universitat Hebrea de Jerusalem) : Fer-se
càrrec de la modernitat, 214-224.
- Publicacions de i sobre Joan Fuster, 2002-2012 : una
guia bibliogràfica, 225-229.

Altres :
- Brullet i Tenas, Cristina : Introducció, 5-8.
Articles :
- Domingo i Valls, Andreu i Bayona i Carrasco, Jordi :
Gènere, llar i immigració internacional a Catalunya, 1134.
- Moreno, Raquel i Samper, Sarai : Opcions i formes
de reagrupament familiar de les persones immigrants :
el paper de les administracions locals, 35-49.
- Ballestín Gonzàlez, Beatriz i Roca de Torres, Clara :
La Infància i les families procedents de la immigració
estrangera a Catalunya en xifres. Població, llars i
nuclis, 51-72.
- Alcalde Campos, Rosalina : Els Menors reagrupats :
entre el desig i l’angoixa, 73-84.
Nota d’investigació :
- Solsona i Pairó, Montserrat : Desprès d’un divorci :
com es pot reconstruir la biografia familiar ?, 87-95.
Crítica de llibres :
- Gimeno i Torrent, Xavier : Bourdieu, Pierre. Esbós
d’autoanàlisi, 97-100.
Altres :
- Col·laboradors, 101-102.

Revista Catalana de Sociologia,

nº27,
2011, Association Catalane de Sociologie, Insitut
d’Estudis Catalans, Barcelone, 110p, 17x24cm
Articles :
- Pascual de Sans, Àngels : L’estudi de les migracions
a Catalunya, l’estudi de la societat catalana, 5-14.
- Bayona i Carrasco, Jordi ; Gil-Alonso, Fernando i
Pujadas i Rúbies, Isabel : Dinàmica residencial de la
població estrangera a les principals regions
metropolitanes d’Espanya, 15-32.
- Botton, Lena de i Puigvert, Lídia : Dones migrants al
servei domèstic : conciliació de la vida de les
conciliadores, 33-40.
- Pont i Vidal, Josep : Acció institucional i conflicte
social a l’Amazònia, 41-60.
Concurs de Joves Sociòlegs :
- Martínez Ariño, Julia : Pràctiques funeràries i
construcció de la identitat de les comunitats jueves
contemporànies de Barcelona, 61-75.
- Collet-Sabé, Jordi : Educar els fills é smolt complicat !
Els malestars actuals de la socialització familiar, 77-87.
Article traduït :
- Merton, Robert K : Introducció a la segona edició de
The Focused Interview (Traducció Gimeno i Torrent,
Xavier), 89-103.
Crítica de llibres :
- Alabart, Anna : Sempere, Joaquim (2008). Mejor con
menos : Necessidades, explosión consumista y crisis
ecológica, Barcelona : Crítica.264p,105-107.
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- Montagut, Teresa : Giner, Salvador. El futur del
capitalisme.Barcelona :Edicions
62 :
Peninsula,
2011.168p, 109-110.
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- Solsona i Pairó, Montserrat : (Re) Construcció de les
maternitats i de les paternitats desprès d’un divorci :
notes d’un estudi qualitatiu, 141-166.
- Vilà i Valentí, Joan ; Vives Tort, Miquel : La diversitat
de l’augment poblacional en quatre comarques de
l’àrea metropolitana barcelonina, 167-198.
Conferències :
- Muro Morales, José Ignacio : Mediciones de fincas,
planos de geométricos u evaluación de la riqueza
territorial de la provincia de Tarragona, (1846-1892),
201-228.
- Pallarès Barberà, Montserrat : Com canviar quan els
canvis són difícils ? Avantatges i desavantatges de la
Barcelona competitiva des de l’economia simbòlica,
229-245.

Revista Catalana de Sociologia,

nº28,
2012, Association Catalane de Sociologie, Insitut
d’Estudis Catalans, Barcelone, 137p, 17x24cm
Presentació del monogràfic :
-Griera i Llonch, Maria del Mar : Les Ciències socials i
l’estudi del fet religiós a Catalunya : nous temes de
recerca, 5-14.
Articles :
- Fons Duocastella, Clara ; Luque Capellas, Blanca i
Forteza Gonzàlez, Maria : El mapa de minories
religioses de Catalunya, 15-27.
- Sánchez Griño, Joan Manel i Serratusell Miró,
Gerard : La Gestió del pluralisme religiós als municipis
catalans, 29-44.
- Astor, Avi : Context and conflict : unpacking the
sources of opposition to mosques in Catalonia, 45-59.
Solé
Arraràs,
Ariadna :
Rituals
funeraris
transnacionals entre Catalunya i el Senegal, 61-69.
- Arroyo Moliner, Liliana : El Budisme ara i aquí :
Espanya va cami del niravana ?, 71-88.
- Garcia-Romeral, Gloria i Martínez-Ariño, Julia :
L’Acomodació de la pràctica funerària a Barcelona :
diferències entre comunitats islàmiques i jueves, 89100.
- Martín Sáiz, Guillermo : Pràctica religiosa i pràctica
etnogràfica : la Yama’at at-Tabligh ad-Da’wa’ i el
Raval, 101-120.

Ressenyes de llibres de població :
- Solana Solana, Miquel : Casals Couturier, Muriel ;
Solsona Pairó, Montse (2008). La immigració, un motor
econòmic (Reflexions entorn de l’impacte de la
població estrangera en l’economia catalana), 249-252.
- Mendizàbal i RIera, Eric : Domingo, Andreu
(2008).Descenso literario a los infiernos demogràficos :
distopia y población, 253-256.
- Vila i Dinarés, Pau : Vandellós, Josep Antoni (1935).
Catalunya,poble
decadent.Barcelona :
Biblioteca
Catalana d’Autors Independents Vandellós, Josep
Antoni (1935). La immigració a Catalunya. Barcelona :
Fundació Patxot Servei Central d’Estadistica (1935).
Moviment demogràfic de Catalunya : gràfics i
comentaris.Barcelona :Generalitat
de
Catalunya,
Servei Central d’Estadistica, 257-260.
Crònica de la SCG :
- Moner Codina, Jeroni ; Lacuesta, Raquel ; Puigvert i
Solà, Joaquim M : Presentació dell libre Josep Danés i
Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics,
263-271.
- Giménez i Capdevilla, Rafael : Viatge a les Açores,
273-280.
- Burgueño i Rivero, Jesús : Sortida d’estudi a l aserra
de Cardó, 281-290.
- Burgueño i Rivero, Jesús : Sortida d’esutudi al Parc
Fluvial del Llobregat (Berguedà), 281-290.
- Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la
Societat Catalana de Geografia, 297-298.
- Memòria de les activitats de la Societat Catalana de
Geografia (IEC) corresponent al curs 2008-09, 299305.

Crítica de llibres :
- Clot i Garrell, Anna : Peter L Berger
(2011).Adventures of am accidental sociologist : How
to explain the world without becoming a bored.Nova
York : Prometheus Books, 121-123.
Concurs de Joves Sociòlegs :
-Arroyo Prieto, Lidia : L’Atur de llarga durada de les
dones més grans de quaranta-cinc anys a Catalunya :
una anàlisi exploratòria tenint en compte la classe
social i la divisió sexual del treball, 125-137.

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia,
[vol. XXV] núm 69 – 2010

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia,

Articles :
- Alberich Gonzàlez, Joan : Presentació, 7-10.
- Ajenjo i Cosp, Marc : La mobilitat habitual per treball a
Catalunya :
evolució
recent
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i
caracteristiques demogràfiques, 11-37.
- Alberich Gonzàlez, Joan : La Metropolitanitxació del
territori català : una anàlisi a partir dels espais de vida
de la població, 39-65.
- Blanes LLorens, Armand i Spijker, JeroenJ.A :
Supervivència i patrons de mortalitat de la població
catalana, 1960-2007, 67-95.
- Esteve Palós, Albert i Valls Fígols, Miquel : Masos,
masies i cases de pagès a la Catalunya de 1860 : una
análisi espacial, 97-112.
- Módenes Cabrerizo, Joan Antoni : Una Mirada
demogràfica als canvis recents en l’accés a l’habitatge
a Catalunya, 113-140.

[vol. XXV] núm 70 – 2010
Articles :
- Lois, Carla : Las Evidencias, lo evidente y lo visible :
el uso de dispositivos visuales en la argumentación
diplomàtica argentina sobre la Cordillera de los Andes
(1900) como frontera natural, 7-29.
- Roma i Casanovas, Francesc : Les Petjades mítiques
a Catalunya : una geografia gairebé inexplorada, 3154.
- Tort i Donada, Joan : A propòsit de la dimensió
espacial dels noms de lloc : algunes refexions
teòriques, 55-76.
Conferències :
- Ausàs i Coll, Jordi : Vers una nova organització
territorial de Catalunya. Les lleis de vegueries i de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 79-83.

5

RECERC n°7
La frontière franco-catalane : initiatives et instruments dans l’’espace catalan transfrontalier

- Courtot, Roland : Los Dibujos de trabajo de campo de
la Escuela francesa de Geografia (Paul Vidal de la
Blache y Pierre Deffontaines), 85-100.
- Hudson, Ray : Multiplicant els riscs per a la salut i el
benestar. Els costos inadmissibles de la globalització,
101-127.
- Pavón Gamero, David : Evolució, justifiaccions i
propostes de la gran obra hidràulica a les conques de
la Muga i del Fluvià (1850-1980) : la irrigació com a
protagonista, 129-155.
- Vilanova, José Luis : La Societat de Geografia
Comercial de Barcelona (1909-1927), 157-177.

Au sommaire des revues

- Rodríguez Carreras, Roser : Els incendis forestals
des d’una perspectiva antròpica, 137-160.

Conferències :
- Paasi, Anssi ; Zimmerbauer, Kaj : Theory and practice
of the region : a contextual analysis of the
transformation of Finnish regiions, 163-178.
- Prados, Marià José : Naturbanización. Algunos
ejemplos en àreas de montaña y periurbanas, 179-200.
- Saladie Gil, Sergi : Els conflictes territorials del
sistema elèctric a Catalunya, 201-221.

Notes i documentació :
- Gisbert i Traveria, Meritxell : El plànol topogràfic del
regadiu i ciutat de Manresa, de Marià Potó(1867), 181203.
- Gordi i Serrat, Josep : Els valors i el tractament dels
arbres al Japó, 205-221.

Notes i documentació :
-Gordi i Serrat, Josep : La percepció dels incendis
forestals per la proprietat rural a Catalunya, 225-243.
- Juan Petit, Ingrid : Causes d’incendis a Collserola :
l’ús de sistemes d’informació geogràfica, 245-263.
-Plana Bach, Eduard : Cultura del risc i comunicació
sobre el foc i els incendis forestals, 265-282.
- Torres Sánchez, Jorge : Caracterització cartogràfica
de la vulnerabilitat dels usos del sól a Catalunya
davant
incendis
superiors
a
50
hectàrees
(1986/2005).Implementació a travès d’eines SIG, 283300.

Ressenyes :
- Blanco, Modesto : Ciència i compromis social : Élisée
Reclus (1830-1905) i la geografia de la llibertat, 225233.
- Alegre i Nadal, Pau : Historia del deslince de la
frontera hispano-francesa. Del tratado de los Pirineos
(1659) a los tratados de Bayona (1856-1868), 234-236.
Crònica de la Societat Catalana de Geografia :
- Burgueño i Rivero, Jesús : Per la Cerdanya i el
Conflent amb el Petit Tren Groc, 239-244.
- Burgueño i Rivero, Jesús : Sortida d’estudi al Segre
Mitjà : cicle les altres comarques, 245-250.
- Acta de l’assemblea General Ordinària anual de la
Societat Catalana de Geografia, 2010, 251-252.
- Bertran i Gonzàlez, Enric : Memòria de les activitats
de la Societat Catalana de Geografia (IEC) del curs del
75è aniversari, corresponent a l’exercici 2009-2010,
253-261.
- Directori de socis de la Societat Catalana de
Geografia (desembre 2010), 263-265.

Ressenyes :
- Pereira, Paulo : Artemi CERDÀ, Pete R. Robichaud
(2009). Fire effects on soils and restoration strategies.
Enfield, New Hampshire : Science Publishers, 589p,
303-304.
- Jordàn, Antonio : Artemi CERDÀ ; Jorge MataixSolera (2009). Efectos de los incendios forestales
sobre los suelos en España.Elestado de la cuestíon
visto por los científicos españoles.València, Universitat
de València, 529p, 305-309.
Crònica de la Societat Catalana de Geografia :
- Montaner i Garcia, Maria Carme : Per la ruta
verdagueriana de la Plana de Vic, 313-318.
- Nadal i Piqué, Francesc : Per la via romana de
Capsacosta : de Sant Salvador de Bianya a Sant Pau
de Segúries, 317-319.
- Úbeda, Xavier : Presentació de la Fundació Pau
Costa Alcubierre d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis,
321-323.
- Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la
Societat Catalana de Geografia, 2011, 325-326.
- Bertran i Gonzàlez, Enric : Memòria de les activitats
de la Societat Catalana de Geografia (IEC). De l’1 de
setembre 2010 al 31 d’agost del 2011, 327-333.

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia,
[vol. XXVI] núm 71-72 – 2011
Altres :
- Úbeda, Xavier : Presentació, 5-7.
Articles :
- Domènech, Rut ; Pastor, Elsa ; Planas i Cuchi
Eulàlia : Efectivitat dels tractaments de combustible en
la reducció del risc de propagació d’incendi, 11-34.
- Llovet López, Joan ; Vallejo Calzada, V. Ramon : Foc,
pluges i resposta hidrològica del sòl a les muntanyes
d’Alacant, 35-47.
- Pereira, Paulo : Efectes de les temperatures del foc
en les cendres produïdes per algunes espècies
vegetals mediterrànies, 49-68.
- Plana Bach, Eduard : Integració del risc d’incendis en
la planificació forestal estratègica i l’ordenació del
territori, 69-91.
- Prat Guitart, Núria ; Valor, Teresa ; Krivtsov,
Vladimir : Efectes postincendi en una torbera
d’Escòcia, 93-114.
- Rodrigo Domínguez, Anselm ; Arnan Viadiu, Xavier,
Retana Alumberos, Javier : És homogènia la
recuperació, desprès del foc, de les comunitats de
plantes i de formigues dels boscos de Catalunya ?,
115-136.

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia,
[vol. XXVII] núm 73 – 2012
Articles :
-Domingo i Valls, Andreu : Immigració i política
demogràfica a l’obra de Josep Antoni Vandellós, 9-26.
- Dot Jutgla, Esteve ; Pallares-Barbera, Montserrat ;
Casellas,
Antònia :
Gentrificació
productiva,
desindustrialització i relocalització industrial, 27-52.
- Ferrer-Gallardo, Xavier : Conflicte i cooperació :
(dis)continuïtats territorials a l’escenari fronterer CeutaMarroc, 53-76.
- Miralles-Guasch, Carme : Estratègies territorials en el
sector dels transports per fer front al canvi climàtic, 7798.
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Conferències :
- Papathimiu, Sonila : The demogrpahic and economic
developement of Albania during and after the decline of
Communist regime (1945-2010), 101-118.

Au sommaire des revues

- Quéva, Christophe :Les Jeux temporels dans les
projets de territoires : les exemples des pays du
Libournais et du Périgord noir (Aquitaine), 124-149.
- Sancho-Reinoso, Alexis i Tort-Donada, Joan :
Dinàmiques transfrontereres i protecció d’espais en
territoris de muntanya desestructurats. La Terreta
(Ribagorça) com a cas d’estudi, 151-172.
- Sevilla, Juan : Le Regard de Franz Schrader à
l’origine de la patrimonialisation du Haut-Aragon, 173196.

Notes i documentació :
- Belmonte, Maria ; Cuxart, Montserrat : Una Catalana
al paradis, 121-130.
- Bertran i Gonzàlez, Enric : La Fira de Sant Bartomeu
de Solsona amb l’esguard del metge Falp i Plana, 131144.
- Domingo i Valls, Andreu ; Vidal-Coso, Elena ; Serra
Serra, Joana : Apunts sobre sistemes migratoris i
llengua als territoris de parla catalana, 145-166.
- Prat Forga, Josep Ma. : La població i les activitats
econòmiques de la Cerdanya a l’últim quart de segle
XVIII (1775-1800), 167-192.
- Quintana Segalà, Joan Xavier ; Morillas Torné,
Mateu : Algunes problemàtiques de la cartografia
històrica.El cas de la Primera Guerra Carlina a
Catalunya, 193-210.

Notes i documentació :
- Aussaguel, François : L’histoire au service du
territoire de projet : l’exemple du Pays Cathare, 199218.
Crònica de la Societat Catalana de Geografia :
- Alegre, Pau : Col·loqui internacional, Les
transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus. Formes, lògiques i reptes, 221-226.
- Pèlachs, Albert : La Vall Ferrera, 227-231.
- Oliveras i Samitier, Josep i Giménez i Capdevila,
Rafael : El priorat perifèric : entre vinyes i mines
passant per trinxeres, 233-238.
- Giménez i Capdevila, Rafael : Acta de l’Assemblea
General Ordinària anual de la Societat Catalana de
Geografia. Barcelona, 19 de juny 2012, 239-242.
- Memòria de les activitats realitzades per la Societat
Catalana de Geografia (IEC) durant el curs 2011-2012,
243-247.

Ressenyes :
-Montaner i Garcia, Maria carme : Jordi Ferrer i
Pumareta (2011). El traç del progrès.Els fonaments
cartogràfics del procés d’eixample urbá de Vilanova i la
Geltrú a la segona meitat del segle XIX. Vilanova i la
Geltrú :Institut d’Estudis Penedesens, 183p, 213-214.
- Alegre i Nadal, Pau : Oriol Riba i Arderiu. Ferran
Colombo i Piñol (2009).Barcelona : la ciutat vella i el
Poblenou.Assaig de geologia urbana. Barcelona :IEC,
278p, 215-218.
Crònica de la Societat Catalana de Geografia :
- Baylina i Ferré, Mireia : Cardona : recuperació del
patrimoni històric, 221-224.
- Garcia Ramon, Maria Dolors : Un Recorregut a travès
de la geografia crítica : de la geografia agrària a la
geografia del gènere, 225-238.
- Serra i Coma, Roser : Ensenyar geografia a
Secundària, 239-242.

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia
[vol. XXVII] núm 74, Col·loqui internacional "Les

transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus" – 2012
Altres :
- Gimènez i Capdevila, Rafael : Presentació, 7-8.
Articles :
- Aldomà-Biuxadé, Ignasi : Del conflicte d’usuaris a la
confrontació política passant per l’autoafirmació
regional. A propòsit de la crisi de la sequera del 2008 a
Barcelona i els transvasaments, 11-39.
- Castañer i Vivas, Margarida i Feliu, Jaume :
L’eurodistricte català transfronterer. Un espai emergent
sense marc administratiu, 41-58.
- Durà i Guimerà, Antoni : La Cooperació territorial
transpirinenca en el context de l’Arc Mediterrani, 59-77.
- Giménez i Capdevila, Rafael : Ideologia i geopolitica
en la configuració del sistema de transports
transpirinenc (1982-2011), 79-99.
- Oliveras i Samitier, Josep : Les Vegueries. Interessos
locals i territori en la creació d’aquests nous ens a
Catalunya, 101-128.
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