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- Agència Europea del Medi Ambient (AEMA)
http://www.eea.europa.eu/es/
Agència de la Unió Europea que té la missió de recollir, elaborar i difondre informació sobre
l’evolució i l’estat del medi ambient a escala europea. Entre les seves publicacions, destaca
l’elaboració dels Indicadors ambientals (127 indicadors sobre 22 temes ambientals).
Aquesta publicació vol ser una eina de suport en l’elaboració i aplicació de les polítiques
ambientals dels diferents estats membres. Disposa d’un apartat amb enllaços sobre el
tema.
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- Center for Climate and Energy Solutions (C2ES)
http://www.c2es.org/
Entitat que ofereix informació imparcial i d’anàlisi sobre les dimensions científiques,
econòmiques i tecnològiques del canvi climàtic. La pàgina web conté gran quantitat de
dades i informació sobre diferents aspectes relacionats amb el clima i l’ús de l’energia.
- Center for International Climate and Environmental Research - Oslo (CICERO)
http://www.cicero.uio.no/
Centre dedicat a la investigació interdisciplinària sobre el clima. Els seus estudis es centren
en els efectes de les emissions provocades pel l’home sobre el clima.
-Climate Action Network (CAN)
http://www.climatenetwork.org
Xarxa de prop de 950 organitzacions no governamentals a més de 110 països que promouen
l’acció individual com a eina per a limitar el canvi climàtic. La seva tasca es centra en la
difusió i intercanvi d’informació sobre el clima a nivell local, nacional i internacional.
Des de l’any 1972, durant les conferències mundial del clima publica diàriament el butlletí
ECO (http://www.climatenetwork.org/eco-blog) .
La xarxa disposa de diferents delegacions a tot el món. Entre les quals cal destacar la web
de la CAN Europe : http://www.caneurope.org/. Agrupa 120 organitzacions de 30 països
europeus.
-Comissió Europea
http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm
Web de la Direcció General d’Acció pel Clima de la Comissió Europea. Recull tota l’activitat
de la CE relacionada amb el lideratge formulació i aplicació de polítiques sobre el clima,
lideratge en negociacions a nivell internacional, implementació del sistema de comerç
d’emissions, seguiment de les emissions a nivell nacional, promoció de les tecnologies
amb baixes emissions de carboni, etc. Disposa d’un apartat amb la legislació europea
relacionada amb el canvi climàtic i la protecció de la capa d’ozó.
- Convenció sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides
http://unfccc.int/
Web de la convenció marc sobre el canvi climàtic. El seu origen està en la Cimera de Rio
de 1992 i té l’ objectiu principal d’estabilitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera. La web disposa de tota la informació sobre el tractat, processos, metodologies
de treball, acords i protocols internacionals, etc. Ofereix informació actualitzada sobre la
Conferència de Paris 2015.
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- European Climate Assessment & Dataset (ECA&D)
http://eca.knmi.nl/
Eina creada l’any 1998 per l’ European Climate Support Network (ECSN) amb el suport
de l’European Meteorological Services (EUMETNET). Té l’objectiu d’analitzar el clima i els
canvis que s’hi produeixen.
Elabora una base de dades que recull les observacions diàries realitzades a les estacions
meteorològiques d’Europa i la Mediterrània. A més, per a cada estació calcula diferents
índexs relacionats amb el canvi climàtic. La informació es pot visualitzar en sèries de temps,
mapes de tendències, mapes de climatologia, etc. Les dades són d’accés gratuït per a la
investigació sense ànim de lucre.
- European Environment Information and Observation Network (Eionet)
http://www.eionet.europa.eu/
Xarxa europea d’informació i observació sobre el medi ambient. Treballa junt amb l’Agència
Europea de Medi Ambient (EEA) i agrupa experts i institucions relacionats amb diferents
aspectes ambientals. Recull i valida les dades ambientals que rep dels diferents ministeris
i agències nacionals.
- Global Change Master Directory
http://gcmd.nasa.gov/index.html
Directori de dades, eines i serveis relacionats amb el canvi global i la Terra. Forma part del
NASA’s Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).
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Els usuaris poden realitzar cerques a partir de paraules clau, centre de dades, ubicació,
instrument, plataforma o projecte.
- Global Climate Observing System (GCOS)
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/
Eina d’observació exhaustiva sobre el clima a nivell mundial. És fruit de la segona
Conferència Mundial sobre el Clima per tal d’assegurar que es recullen i es difonen les
dades rellevants sobre el canvi climàtic.
- GreenFacts
http://www.greenfacts.org/
Portal de notícies sobre el canvi climàtic d’àmbit internacional. Nascut l’any 2001, elabora
resums de publicacions d’organismes internacionals com l’IPCC, la IEA, etc
- Greenpeace
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/
Pàgina web d’aquesta organització no governamental ecologista i pacifista. Entre altres,
Greenpeace duu a terme campanyes per a conscienciar sobre la necessitat d’un nou model
energètic i sostenible. Des de la seva pàgina web es poden consultar les accions que duen
a terme i les activitats de protesta que organitzen.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
http://www.ipcc.ch/
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Organisme internacional depenent de les Nacions Unides creat l’any 1988. La seva tasca
fonamental és la de facilitar informació objectiva sobre el canvi climàtic als responsables
de polítiques ambientals.
L’IPCC publica anualment els Assessment Reports, que inclouen informació científica,
tècnica i econòmica sobre les causes, repercussions i possibles respostes al canvi climàtic.
Per la seva tasca sobre el canvi climàtic, l’any 2007 va rebre el Premi Nobel de la Pau,
compartit amb l’ exvicepresident dels Estats Units , Al Gore.

L’IPCC publica anualment l’ Assessment Report, que inclou informació científica, tècnica i
econòmica sobre les causes, repercussions i possibles respostes al canvi climàtic.
Per la seva tasca sobre el canvi climàtic, l’any 2007 va rebre el Premi Nobel de la Pau,
compartit amb l’ exvicepresident dels Estats Units , Al Gore.
- International Institute for Sustainable Development (IISD)
http://www.iisd.org/
La tasca del IISD és promoure el desenvolupament humà i la sostenibilitat ambiental a
través de la investigació, la comunicació i la col·laboració. Entre el seus objectius apareix la
mitigació del canvi climàtic. La pàgina web conté gran quantitat d’informes i publicacions
sobre diferents aspectes relacionats amb la sostenibilitat.
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- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Espanya)
http://www.magrama.gob.es/es/
Web de l’organisme encarregat de proposar i desenvolupar l’estratègia de lluita contra el
canvi climàtic a l’Estat Espanyol.
Ofereix informació sobre els projectes Clima (FES –CO2) de reducció de gasos d’efecte
hivernacle, el comerç de drets d’emissió a nivell nacional, programes i plans nacionals,
enllaços a recursos internacionals, etc.
- Oil and Gas Climate Initiative Anti-Corruption Authorities
http://www.oilandgasclimateinitiative.com/
Entitat nascuda durant la reunió del Fòrum Econòmic Mundial de Davos l’any 2014. En
formen part les principals empreses productores de petroli i gas a nivell mundial. El seu
objectiu consta de tres àrees principals: el paper del gas natural, les reduccions de les
emissions de carboni i la recerca d’eines i solucions a llarg termini.
- Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD)
http://www.oecd.org/env/cc/
Web de l’OCDE que promou polítiques per a la millora del benestar econòmic i social de les
persones. Pel que fa al clima, té l’objectiu d’aconseguir una disminució de les emissions
de carboni en els seus estats membres.
- RealClimate
http://www.realclimate.org/
Fòrum moderat per científics sobre evidències científiques sobre el canvi climàtic deixant
de banda les qüestions polítiques i econòmiques.
- Red Española de Ciudades por el Clima
http://www.redciudadesclima.es
Secció de la Federación Española de Municipios y Provincias que coordina els ajuntaments
en la seva lluita contra el canvi climàtic i els efectes que se’n deriven. La secció dóna suport
tècnic i promociona la gestió ambiental local, recull iniciatives que es poden consultar a la
web.
- Tyndall Center for Climate Change Research
http://www.tyndall.ac.uk
Xarxa de més de 200 investigadors del Regne Unit que estudien les conseqüències del
canvi climàtic des del punt de vista social, polític i econòmic i com minimitzar-ne els riscos .
El centre organitza seminaris i conferències, lidera i participa en diferents projectes
d’investigació, difon les seves recerca a través de publicacions científiques i les xarxes
socials.
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- United States Environmental Protection Agency
http://www3.epa.gov/
L’agència del govern federal des Estats Units de protecció del medi ambient és l’encarregada
de proposar i posar en marxa diferents accions per a lluitar contra el canvi climàtic.
Pàgina amb gran quantitat d’informació sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle,
l’impacte en diferents sectors i regions i mesures per adaptar-se al canvi climàtic. Disposa
de recursos gràfics interactius sobre diferents dades relacionades amb el clima.
- World Climate Research Programme (WCRP)
http://www.wcrp-climate.org/
Programa de base científica que estudia els canvis climàtics per tal de poder predir-ne les
conseqüències i ajudar en el desenvolupament d’estratègies d’adaptació i mitigació. Els
objectius de les seves investigacions es basen en les prioritats identificades pels científics
de l’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (http://www.ipcc.ch/).
Va ser creat a iniciativa de l’ International Council for Science i de la World Meteorological
Organization, l’any 1980.
Desenvolupa actualment 4 projectes importants :
- CLIC - Climate and Cryosphere ( http://www.climate-cryosphere.org/)
- CLIVAR - Climate and Ocean, variability, predictability and change (http://www.clivar.
org/)
- GEWEX - Global Energy and Water Cycle Exchanges Project (http://www.gewex.org/)
- SPARC- Stratosphere-troposphere Processes and their Role in Climate (http://www.sparcclimate.org/)
- World Wide Fund for Nature (WWF) Climate Change Campaign
http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/
Organització no governamental que treballa per a la conservació global del medi ambient.
L’objectiu de la seva campanya és encoratjar als governs a prendre mesures ambicioses i
de forma urgent per atenuar els efectes del canvi climàtic.
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