NOVETATS DE TARDOR

L’alt preu del materialisme
Tim Kasser
Aquest estudi és el resultat d’anys d’investigació
sobre com els valors materialistes i la cultura consumista afecten la nostra felicitat quotidiana i la
nostra salut psicològica. Kasser proposa també
canvis sobre les nostres vides i sobre la societat en
general per allunyar-nos dels objectius materialistes i aconseguir així una millor qualitat de vida.
A més, aquesta edició compta amb un nou anàlisi
on l’autor relaciona el materialisme amb l’ús de les
xarxes socials i Internet en general.
ISBN: 978-84-18283-32-1
Idioma: Català
Preu: 16,00 €

COL·LECCIÓ

Barricada Present

Anarquismos en perspectiva
Conjugar el pensamiento libertario
para luchar el presente
Tomás Ibáñez
Esta es una reflexión en torno a algunos de los temas del pensamiento y de las prácticas anarquistas
que ya no parecen responder con suficiente acierto
a las exigencias de las luchas actuales y a los retos
del pensamiento crítico contemporáneo.
“No hay anarquismo más genuino que el que es
capaz de dirigir hacia si mismo la más implacable
de las miradas críticas.”
ISBN: 978-84-18283-41-3
Idioma: Castellano
Preu: 15,00 €

COL·LECCIÓ

Idees Negres

2022

Sociologia de la llibertat
Manifest per una civilització democràtica
Abdullah Öcalan
En aquest tercer tom, Abdullah Öcalan presenta
la seva original tesi sobre la civilització democràtica com una contraposició crítica a la modernitat capitalista. Explorant temes com l’existència,
la llibertat, la naturalesa, la filosofia, el socialisme
o l’ecologia, Öcalan es remunta als orígens de la
cultura humana per a reinterpretar els problemes
bàsics als quals s’enfronta el segle XXI i exposa un
examen de les seves solucions.
ISBN: 978-84-18283-42-0
Idioma: Català
Preu: 16,90 €

COL·LECCIÓ

Sol de Revolta

Sociología de la libertad
Manifiesto por una civilización democrática
Abdullah Öcalan
En este tercer tomo, Abdullah Öcalan presenta
su original tesis sobre la civilización democrática
como una contraposición crítica a la modernidad
capitalista. Explorando temas como la existencia,
la libertad, la naturaleza, la filosofía, el socialismo
o la ecología, Öcalan se remonta a los orígenes de
la cultura humana para reinterpretar los problemas
básicos a los que se enfrenta el siglo XXI y expone
un examen de sus soluciones.
ISBN: 978-84-18283-43-7
Idioma: Castellano
Preu: 16,90 €
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