Aquest llibre explora les innovacions socials
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preses, una major optimització del potencial
econòmic sembla haver de passar per humanitzar-les. I aquest procés s'aconsegueix introduint-hi els mètodes organitzacionals de molts
moviments socials i de l'economia solidària
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