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Recursos a Internet

La següent selecció de webs no és exhaustiva, s’han escollit enllaços a
organitzacions que ofereixen informació, documents d’anàlisi, reports i
recursos pràctics de mesura, avaluació i modelització de la sostenibilitat.
També s’ha inclòs una selecció d’indicadors de sostenibilitat considerats com
a més rellevants. 

Organismes oficials i altres organitzacions

n Agència Europea del Medi Ambient (AEMA)
http://www.eea.europa.eu/

Entitat de la Unió Europea que té com a funció principal la d’oferir
informació rellevant, fiable i independent sobre el medi ambient. A la seva
web ofereix gran quantitat d’informació actualitzada sobre escenaris de
futur i estudis de previsió, avaluació i projeccions, informes de situació,
indicadors, mapes i gràfics interactius, estudis de casos, etc.  elaborats per
la pròpia institució. Destaquem  el projecte PRELUDE. Es tracta d’un
projecte que pretén reconsiderar els enfocaments actuals sobre
biodiversitat i paissatge. 

n Banc Mundial
http://www.worldbank.org/

El Banc Mundial proporciona des de la seva web informació gratuïta a un
ampli conjunt de dades sobre el desenvolupament de països d’arreu del
món.  L’accés a la informació es pot fer buscant per país o economia, per
tema, per indicador concret o bé, accedint des d’un catàleg de projectes.
La web disposa d’una secció de recerca dedicada a l’anàlisi de  tendències
de l’ economia mundial. Destaquem l’apartat de publicacions, des del qual
es poden consultar  les diferents edicions d’informes anuals com l’ Informe
sobre el Desarrollo Mundial, Informe sobre el seguimiento mundial, etc. . 
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n Canadian Sustainability Indicator Netwok (CSIN)  
http://www.csin-rcid.ca/

CSIN és una xarxa d’origen canadenc que agrupa 1.200 membres. La
missió és  fomentar el desenvolupament d'indicadors de sostenibilitat i
l'ús efectiu d'aquests en la presa de decisions. La xarxa forma part del
programa de mesura i avaluació de l’ International Institute for Sustainable
Development (IISD). EL CSIN organitza diversos actes  com a eina
d’intercanvi d’experiències, dades, etc.  entre els seus membres. La seva
web conté un interessant apartat d’enllaços a documents, indicadors i
informes de referència sobre sostenibilitat i altres recursos documentals. 

n Càtedra UNESCO de Sostenibilidad UPC
https://cus.upc.edu/

Un dels objectius de l’activitat de recerca de la Càtedra Unesco de
Sostenibilitat de la UPC és la mesura i modelització de la sostenibilitat.
Per a dur a terme aquest objectiu l’any 2005 es va crear el Grup de
Recerca en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme. La web ofereix
informació sobre els seus objectius, projectes i publicacions. 

n CEPAL. División de Desarrollo Sostenible                                            
y Asentamientos Humanos
http://www.eclac.cl/dmaah/

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) és una de les
comissions regionals de Nacions Unides i vetlla pel desenvolupament
econòmic de la zona. La missió de la DDSAH és la de promoure l’avaluació
de  polítiques, instruments i entitats destinades al creixement econòmic,
social i ambiental dels països de l’Amèrica Llatina i el Carib. La seva pàgina
web inclou un una base de dades d’indicadors de mesura de sostenibilitat
i un ampli apartat amb informes i publicacions sobre el tema. Destaquem
el Proyecto ESALD (http://www.eclac.cl/esalc/) d’avaluació i mesura de la
sostenibilitat a Amèrica Llatina i el Carib.  El projecte contempla una base
de dades d’indicadors a nivell nacional i un sistema d’informació geogràfica
(SIG) amb informació espaial de tots els països de la zona. 

n Comissió pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions unides
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm

Aquest entitat de Nacions Unides publica entre altres informació sobre
indicadors de desenvolupament sostenible i sobre el seguiment dels
processos d’agendes 21. Des de la seu web es poden consultar  recursos



Recursos a Internet

133

força interessants :  enllaços a la documentació de les diferents reunions
celebrades, informes i reports dels països membres, indicadors i
programes de sostenibilitat, etc. 

n Earth Policy Institute (EPI)
http://www.earth-policy.org/

Entitat fundada l’any 2001 per Lester Brown, fundador i ex president del
Worldwatch Institut. L’EPI  pretén guiar el procés de canvi global cap a un
futur més sostenible (a nivell ambiental i econòmic)  a diferents països del
món.  Una altra de les seves missions és la de difondre informació amb els
resultats de les seves investigacions. Destaquem les  publicacions sobre
recerques i anàlisis de problemes ambientals i  els indicadors eco-
econòmics per mesurar el progrés cap a la sostenibilitat. 

n International Institute for Sustainable Development
http://www.iisd.org

L’IISD amb 20 anys de trajectòria, està considerat com un dels organismes
de recerca en desenvolupament sostenible més efectius. Treballa en tots
el camps relacionats amb la sostenibilitat i compta amb el suport del
govern canadenc i de diverses agències de les Nacions Unides. Aquest lloc
web  dedica una secció a la mesura i assessorament en sostenibilitat amb
força recursos com indicadors, informes, estudis, etc. Destaquem el
Compendium of Sustainable Development Indicator Initiatives
(http://www.iisd.org/measure/compendium/) una mena de directori que
recull iniciatives, projectes, ...  que s’estan duent a terme en  l’àmbit dels
indicadors de sostenibilitat a nivell mundial. Ofereix un conjunt de reports
anuals amb informació sobre el desenvolupament sostenible i l’estat del
món. L’edició de l’any 2010 titulada Our Vision is 20/20: A proud past and
a vital future, ja està disponible i és de lliure accés. 

n Milenium Institute (MI)
http://www.millenniuminstitute.net

El MI és una organització no lucrativa pionera en la promoció d’eines de
modelització de la sostenibilitat arreu del món. Col·labora amb diverses
agències de les Nacions Unides, el Banc Mundial i el Carter Center  per
tal d’ institucionalitzar la modelització i l’anàlisi en la planificació sostenible
a llarg termini a tots els nivells polítics. Ofereix informació sobre diferents
eines de planificació i els  projectes que estan desenvolupant arreu. 
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n Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espanya)
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/

Des de la web del Ministerio podem consultar projectes i programes
d’avaluació ambiental així com els indicadors ambientals que serveixen de
base per conèixer l’estat a nivell ambiental. També està disponible l’informe
anual titulat Perfil Ambiental de España. 

n Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
http://www.sostenibilidad-es.org

Entitat que vol convertir-se en el centre de referència a nivell estatal en
l’àmbit de la informació sobre sostenibilitat. A iniciativa del Observatorio
l’any 2006 es va constituir la Red de Observatorios de  Sostenibilidad que
actualment coordina les iniciatives de  33 observatoris (d’àmbit regional,
local i temàtic. Un dels seus objectius és la promoció, coordinació i
direcció d’iniciatives que integrin la investigació, el desenvolupament de
sistemes d’informació, l’educació i la transferència de coneixement. L’OSE
elabora el Informe anual de Sostenibilidad en España, basat en una sèrie
d’indicadors que li permeten avaluar el progrés cap a la sostenibilitat en
la una dimensió ambiental, econòmica, social, territorial, institucional, global
i cultural. També prepara una sèrie d’Informes Temàticos, que aborden
temes d’interès per a la sostenibilitat del país. S’han tractat, entre altres
qüestions com  la ocupació del sòl, la qualitat de l’aire, la sostenibilitat
local, etc.  

n Organisation for Economic Co-Operation and Development
(OECD) 
http://www.oecd.org/

L’OECD és una organització formada per 330 països que comparteixen
valors democràtics en l’economia social. La web ofereix  informació
preparada per la pròpia organització, com informes, guia de bones
pràctiques, projeccions i anàlisis a llarg termini, etc.   Destaquem una secció
amb dades estadístiques.  

n Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD)
http://www.undp.org/

El PNUD publica  anualment l’Informe sobre el Desenvolupament Humà.
Aquesta publicació inclou gran quantitat d’informació  (estadística, mapes,
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gràfics, ...)  sobre diferents aspectes de desenvolupament humà que pot ser
consultada des d’aquest lloc web. A banda d’aquest índex, el PNUD també
elabora l’ Índex Multidimensional de Pobresa (IMP), l’ Índex  de Pobresa
Humana (IPH-1, entre altres.  

n Sustainable Communities Online
http://www.sustainable.org

Versió actualitzada i renovada  de la Sustainable Communities Network
(SCN) creada l’any 1990  amb la intenció de reunir i fer més accessible la
informació sobre sostenibilitat. Els recursos estan agrupats en 6 grans
categories que a l’hora es subdivideixen en subtemes més específics.
Disposa d’un apartat on es recopilen indicadors d’àmbit local i altres
recursos  per a mesurar el progrés cap a la sostenibilitat. 

n World Resources Institute
http://www.wri.org

Organització que treballa amb empreses, governs i membres de la societat
civil per fer front als actuals reptes ambientals més urgents. Actualment
desenvolupa projectes  centrats en el canvi climàtic global, els mercats
sostenibles, la protecció de l'ecosistema i el govern sostenible. Del seu
web destaquem la col·lecció de  publicacions electròniques de lliure accés.
Junt amb el Banc Mundial, el Programa pel Medi Ambient de les Nacions
Unides i el Programa pel Desenvolupament de les Nacions Unides, elabora
l’informe   World Resources Report  (http://www.wri.org/project /world-
resources-report). Amb periodicitat anual aquest informe  recull dades
relatives a l’efecte de l’activitat humana en el  desenvolupament del
planeta. 

n WorldWatch Institute
http://www.worldwatch.org/

Institut de recerca que centra la seva activitat en tres àrees temàtiques:
clima i energia, alimentació i agricultura i economía verda.  Aquest centre
és el responsable de la publicació de l’informe anual State of the World
(L’Estat del món), que recull dades sobre el desenvolupament sostenible
del planeta en diversos àmbits: econòmic, ambiental, social, etc. Publica
també altres informes i reports d’anàlisi i dades estadístiques en els àmbits
anteriorment esmentats. A mès, disposa d’una base de dades bibliográfica
de documentació generada per la propia institució. 
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Indicadors i dades de Sostenibilitat

n Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA)  
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores
_ambientales/banco_publico_ia/index.htm

Base de dades elaborada pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino. Permet consultar 68 indicadors ambientals agrupats en 14
àrees de temes relacionats amb la conservació del medi ambient (aigua,
terra, energia, residus, ...)  així com la seva evolució en temps.  

n Environmental Performance Index (EPI)
http://www.epi.yale.edu/

Índex elaborat pel  Yale Center for Environmental Law & Policy dins el
seu programa de mesura del desenvolupament ambiental. L’EPI classifica
163 països en 25 indicadors de seguiment d’acord a 10 categories
prèviament establertes (salut ambiental, contaminació de l'aire, recursos
hídrics, biodiversitat i hàbitat, recursos naturals productius i canvi climàtic).
A partir d’uns objectius d’avaluació, l’índex mesura el progrés de cada país.
Permet consultar les dades a partir de diferents paràmetres així com fer
comparacions entre països i zones. 

n Environmental Sustainability Index (ESI)
http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi/

Creat l’any 1990 és un índex compost que fa el seguiment d’un conjunt
d’indicadors socio-econòmics, ambientals i institucionals que caracteritzen
i influeixen en la sostenibilitat ambiental a escala nacional. L’ESI és una
iniciativa del Yale Center for Environmental Law & Policy i el Center for
International Earth Science Information Network (CIESIN) de la Columbia
University en col·laboració amb el Forum Economic Mundial i el Joint
Research Centre of the European Commission. 

n EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Organisme de la Unió Europea que s’encarrega de proporcionar dades
estadístiques  per tal de poder establir anàlisis entre els diferents països i
regions membres. Disposa d’un apartat que permet consultar els
indicadors sobre desenvolupament sostenible que utilitza l’EUROSTAT en
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l’elaboració de l’ informe biennal  EU Sustainable Development Strategy
(disponible també a la seva web).

n IDESCAT
http://www.idescat.cat/

Lloc web de l’ Institut d’Estadística de Catalunya que inclou dades
estadístiques i indicadors de variables socials, demogràfiques, econòmiques
i ambientals.  

n Índex de Desenvolupament Humà (PNUD)
http://hdr.undp.org/es/informes/

Aquest indicador calculat des de l’any 1990 pel PNUD, es basa en una
iniciativa per a clasificar els països a partir de variables diferents a les
utilizadas tradicionalment en economía, educació, salut.  

n Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial)
http://data.worldbank.org/

Publicada pel Banc Mundial és una de les principals compilacions de dades
estadístiques a nivell mundial. S’elabora anualment i recull més de 2000
indicadors relatius a 14 grups de països i 150 economies.  Entre altres
dades, aquesta publicació permet consultar el nivell de progrés dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de les Nacions
Unides.  

n Indicadores de Sostenibilidad del Observatorio de Sosteni-
bilidad en España
http://www.sostenibilidad-es.org/es/indicadores

Base de dades documental d’indicadors que serveixen de base a
l’Observatorio  per a elaborar el Informe anual de Sostenibilidad de
España.  

n Indicadores de desarrollo sostenible  en America Latina y el
Caribe
http://www.eclac.cl/esalc/

BADESALC és la base de dades per a l’avaluació de la sostenibilitat  a
l’Amèrica Llatina. Conté un conjunt integrat d’indicadors que permeten fer
el seguiment del nivell de desenvolupament sostenible a nivell nacional. 



Recursos a Internet

138

El gruix dels indicadors s’ha definit  a partir de les experiències i
necessitats  dels diferents països de la zona i de les propostes d’indicadors
de la Comissió de Desenvolupament Sostenibles de les Nacions Unides. 

n Indicadors de Desenvolupament Sostenible (Nacions Unides) 
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ind/ind_index.shtml

La Divisió de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides va inicià el
seu programa sobre indicadors l’any 1994. En cooperació amb altres
organitzacions, va elaborà  un sèrie de 134 indicadors per a ús nacional
que es revisen i actualitzen periòdicament. L’objectiu inicial era classificar
la població a partir de variables diferents a les utilitzades tradicionalment
per sectors com l’economia, la salut, etc. Actualment més de 21 països
d’arreu del món utilitzen aquests indicadors d’acord amb les seves
prioritats i objectius propis de sostenibilitat. Aquest organisme  assessora
als diferents Estats a desenvolupar els seus propis programes nacionals
d’indicadors de mesura de la sostenibilitat. 

n Indicadors dels Objectius dels Desenvolupament del Mil·lenni
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Home.aspx

L’any 2000 els líders mundials reunits en assemblea signen la Declaració
del Mil·lenni de les Nacions Unides  (http://unstats.un.org/unsd/mdg/
Resources/Static/Products/GAResolutions/55_2/a_res55_2e.pdf). Aquesta
Declaració és concreta en 8 Objectius i 21 fites quantificables  que es
mesuren a través de 69 indicadors. L’informe anual de l’Assemblea de les
Nacions Unides que avalua les fites aconseguides es basa en aquests
indicadors. Des d’aquesta web es pot consultar la base de dades que
s’utilitza per a definir els indicadors, l’informe anual dels ODM, taules de
seguiment dels objectius assolits, informes de tendències per països, etc.  

n Instituto Nacional de Estadistica (INE)
http://www.ine.es/

Web del INE que publica informació  estadística sobre temes econòmics,
socials i ambientals d’ Espanya. La informació que conté és elaborada per
la pròpia institució però també inclou dades procedents d’altres
organismes del sistema estadístic nacional, organismes europeus
(EUROSTAT) i organismes internacionals. 
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Congressos 

n Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la
Sostenibilitat - ICSMM 
http://icsmm09.upc.edu/ca/content/inici

S’han celebrat ja dues edicions d’aquest congrés organitzat conjuntament
per la Càtedra UNESCO  de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de
Catalunya i el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
L’objectiu és esdevenir un espai de trobada sobre desenvolupament
sostenible i especialment sobre la seva mesura, modelització i avaluació.
L’activitat del congrés s’organitza al voltant  diferents àrees temàtiques
com per exemple, els escenaris de futur,  indicadors i índexs,  la
modelització i l’avaluació de la sostenibilitat entre altres. Una selecció de
les ponències presentades al congrés es publica a la Revista Internacional
de Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo (https://upcommons.upc.edu
/revistes/handle/2099/1495). 

n National CSIN Conference
http://www.csin-rcid.ca/conference_2010. 

La Canadian Sustainability Indicadors Network (CSIN) amb col·laboració
amb l’Institut for Sustainable Development(IISD) organitzen aquesta
conferencia que té com a objectiu  principal la mesura del progrés cap a
la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. La 2a edició de la National
CSIN Conference: “Measurement Solutions at Work” celebrada a Toronto
aquest any 2010 ha estat  dedicada a l’aprentatge de tècniques i pràctiques
per aplicar i desenvolupar sistemes d’indicadors al lloc de treball. 
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