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RECURSOS A INTERNET                                                           
Recursos en Internet

Internet Resources

El recull  d’adreces web que presentem a continuació, pretén oferir una mostra  
d’aquells recursos disponibles a la xarxa Internet  que poden ser útils per a 

l’aproximació  al tema del desenvolupament sostenible a nivell local.

La compilación  de direcciones web que presentamos a continuación pretende 
ofrecer una  muestra  de aquellos recursos disponibles en la red Internet  que  

pueden ser útiles para la aproximación  al tema del desarrollo sostenible a nivel 
local.

The compilación  of directions web that present pretends to offer a sample of 
those available resources in the network Internet  that can be useful for the 

approximation to the subject of the sustainable development to local level.

• Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona  

http://www.bcnecologia.net

Organisme d’àmbit local barceloní que treballa pel desenvolupament 
d’estratègies de desenvolupament sostenible urbà.  Recull documents de 
treball i de referència en l’àmbit de la sostenibilitat de l’administració local .  

• Agenda de la Construcció Sostenible 

http://csostenible.net/

Portal que amb informació bàsica  sobre  temes d’interès per a tècnics de la  
construcció: marc conceptual, materials, energia, aigua, residus i salut. Inclou 
una base de dades de productes de construcció escollits a partir de criteris de 
sostenibilitat. Disposa també d’una secció amb  legislació i normativa així com 
un   apartat amb informació sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències 
en l’edificació. 
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• AGORES 

http://www.agores.org/

Lloc web de la Comissió Europea que difon informació relativa a les energies 
renovables. Proporciona informació sobre les estratègies nacionals per  a 
la promoció de les energies renovables, estudis de mercat, publicacions, 
estadístiques , etc. 

• Barcelona en Transició 

http://barcelonaentransicio.wordpress.com/

Blog sobre el Moviment de Transició a la ciutat de Barcelona.   Eina d’informació 
sobre les darreres activitats i notícies d’aquest moviment social que treballa per 
fer la transició cap a un món més sostenible. 

• Consejo Construcción Verde España 

http://www.spaingbc.org/

Associació nacional sense ànim de lucre que agrupa empreses compromeses 
amb la construcció d’edificis i ciutats més sostenible.   La web té una part 
pública amb  informació d’actualitat sobre la construcció sostenible i  una 
secció dedicada al sistema de classificació d’edificis sostenibles LEED. 

• Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) 

http://www.cilma.org/

El CILMA neix l’any 1999 per l’agrupació de diferents ajuntaments, consells 
comarcals i la Diputació de Girona amb l’objectiu d’incloure  la qüestió 
ambiental en la presa de decisions polítiques.  La  web inclou gran quantitat de 
recursos d’interès (documents, de treball, normativa, notícies, projectes, etc. ) 
per  l’àmbit local, agenda d’activitats, jornades, cursos, etc.  

• Ecología y Desarrollo (ECODES)  

http://www.ecodes.org/

Organització no lucrativa dedicada al desenvolupament sostenible. La 
seva tasca està centrada en 4 eixos estratègics: l’aigua, el canvi climàtic, la 
responsabilitat social i el consum responsable. 
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La web conté informació sobre les campanyes i projectes que han dut a terme. 
També es poden consultar diferents  programes  sobre ciutats sostenibles, 
canvi climàtic, planificació i urbanisme, energia neta, materials de construcció, 
etc. 

Entre els projectes que realitza trobem webs especialitzades entre les quals 
destaquem : 

- Agua dulce http://www.agua-dulce.org 

 Recull d’ informació sobre la gestió responsable de l’aigua a les ciutats. 

- Consumo responsable.org  http://www.consumoresponsable.org

Disposa de consells i informació pràctica sobre optimització d’energia, 
construcció sostenible, mobilitat, consum i generació de residus, etc.  
Inclou enllaços a manuals i guies de consum responsable elaborades a 
nivell espanyol. 

• Ecourbano  

http://www.ecourbano.es

Portal de divulgació de projectes, experiències i instruments  sostenibles 
elaborats pels membres de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible.  
La Red de Redes agrupa més de 2700 municipis espanyols i treballa a favor 
del desenvolupament més sostenible dels pobles.  

Recull  gran quantitat d’informació sobre projectes , intervencions, metodologies, 
documents de referència, etc.  

• Eltis  

http://www.eltis.org

Portal que promociona la mobilitat urbana a Europa.  Es tracta d’una eina  
amb vocació clarament informativa  que inclou gran quantitat de recursos :  
secció de notícies sobre el transport local,  regional i europeu ;  iniciatives i 
estratègies de transport urbà ; metodologies, guies, manuals i altres eines de 
treball adreçades a professionals,  estadístiques de transport, etc. 
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• Energy Cities 

http://www.energy-cities.eu/

Web de  l’European Association of Local Authorities Inventing Their Energy 
Future.  Creada el 1990 l’associació representa a més de 1000 pobles i ciutats 
que treballen per l’ús d’una energia més sostenible. 

L’associació creada el 1990 representa actualment més de 1.000 pobles 
i ciutats en 30 països. Ofereix gran quantitat d’informació sobre diferents 
iniciatives i projectes.  

• Eurocities  

http://www.eurocities.eu

Xarxa que agrupa més de 140 grans ciutats europees que  treballa i vol 
influir en la presa de decisions de les institucions de la  Unió Europea sobre 
problemes que afecten la vida quotidiana dels  ciutadans europeus reforçant  
així el paper del govern local.  Una de les àrees de treball és la que s’ocupa 
del medi ambient urbà. Des de la seva web es poden consultar documents de 
treball, projectes, agenda d’activitats, etc. 

• European New Town Platform (ENTP) 

http://www.newtowns.net/

Plataforma de  governs locals i centres de recerca  fundada l’any 2001. La 
Plataforma intercanvia informació i bones pràctiques i realitza projectes en 
comú.  Les prioritats de la ENTP són el desenvolupament urbà, la governabilitat, 
la cohesió social i el desenvolupament sostenible.  La web disposa d’informació 
sobre programes realitzats  i projectes finançats per la Unió Europea. 

• Fundació Terra 

http://www.ecoterra.org

La Fundació Terra fomenta iniciatives per afavorir la implicació de la societat 
en temes ambientals.  El seu  punt de partida és aconseguir petits canvis  a 
nivell individual que permeten fer  canvis a nivell global.  A la seva web trobareu 
informació sobre les campanyes i activitats que duen a terme en àmbits com el 
reciclatge, les energies alternatives,  la gestió de l’aigua, etc.  

Disposen també de la web http://www.terra.org . Entre altres informacions hi ha 
un directori d’empreses  i entitats compromeses amb el medi ambient. 
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• Gerència de Medi Ambient. Diputació de Barcelona

http://www.diba.es/web/mediambient

Web que recull informació sobre els serveis, projectes i recursos adreçats 
als municipis de la província de Barcelona en matèria de desenvolupament 
sostenible: canvi climàtic, mobilitat, residus, gestió ambiental, eficiència 
energètica, etc. 

• Global Alliance for Ecomobility 

www.ecomobility.org

Promou la eco mobilitat  en països industrialitzats i en vies de desenvolupament 
com a mesura per a millorar en qualitat de vida i de l’aire, estalvi econòmic, ús 
de l’espai públic, eficiència energètica , etc.  A través del projecte “Ecomobility 
SHIFT”  vol desenvolupar un mètode per avaluar, millorar i promoure la 
sostenibilitat del transport a nivell local. 

Inclou un apartat de projectes  i iniciatives de mobilitat sostenible, especialment 
sobre l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. 

• ICLEI Local Governments for Sustainability 

http://www.iclei.org

Associació internacional de governs locals que treballen units  cap al 
desenvolupament més sostenible de pobles i ciutats. A través dels seus 
programes i projectes  d’àmbit local, regional i internacional,  ICLEI fomenta la 
consciència política en  temes clau en matèria de sostenibilitat. 

Desenvolupa tasques de representació en fòrums polítics i a les Nacions Unides 
però també actua com a eina d’intercanvi i servei d’informació, consultoria 
tècnica i assessorament. 

• Institut Català de l’Energia 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

Web d’aquest òrgan del govern català. Inclou activitats, àmbits d’actuació, 
programes, publicacions, agenda i gran quantitat d’enllaços relacionats amb 
l’energia. Disposa d’un apartat dedicat al sector energètic i a les energies 
renovables adreçat  als municipis. 
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• Local renewables 

http://www.local-renewables.org

Portal  sobre energies renovables adreçat a governs locals. Inclou plans de 
treball, informes, projectes , estudi  de casos, documents marc, etc.

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espanya)  

http://www.marm.es

Pàgina oficial del govern espanyol que ofereix informació nacional d’actualitat 
organitzada  pels diversos àmbits d’actuació.   Inclou enllaços a gran quantitat 
de documents marc, normativa local i internacional, estratègies, indicadors,  
etc. 

L’ apartat dedicat al  “Medio Ambiente Urbano”  conté informació sobre els 
organismes  i grups de treball a nivell local. Recull enllaços  a documents 
marc com el  Libro Verde del medio ambiente urbano, o la Estrategia de medio 
ambiente urbano.  

• Mobility & Transport. European Commission  

http://ec.europa.eu/transport

Lloc web de la Unió Europea sobre el transport. Inclou un apartat sobre el 
transport sostenible amb informació sobre diferents campanyes, estrategies i 
normativa.  

• Nacions Unides – UN Habitat  

http://www.unchs.org/

Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans. El seu 
objectiu és promoure el desenvolupament social i ambiental sostenible dels 
assentaments humans i l’assoliment d’habitatge adequat per a tothom.  El 
programa ONU Hàbitat està pensat per ajudar a formular polítiques sobre 
habitatge i urbanisme i trobar solucions viables i duradores.

• Observatorio de la Sostenibilidad en España  

http://www.sostenibilidad-es.org/

L’Observatorio  promociona, coordina i dirigeix investigacions, desenvolupa 
sistemes d’informació, fomenta l’educació ambiental i la transferència de 
coneixement en temes de sostenibilitat a Espanya. 
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Elabora el Informe anual de Sostenibilidad en España, basat en indicadors que  
permeten avaluar el progrés cap a la sostenibilitat en 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. 

Des de les  “Plataformas de Comunicación” recullen i difonen informació  
sobre temes crítics en sostenibilitat com per exemple, l’aigua, la ciutat o el 
desenvolupament territorial, mobilitat , energies renovables, etc. Inclou un 
apartat dedicat a la sostenibilitat en l’àmbit urbà i local. 

• OIKOS 

http://oikos.com/

Lloc web que promou el disseny i la construcció sostenible. Disposa d’un arxiu 
d’articles d’interès i un catàleg de productes i empreses  a nivell internacional. 

• Smart Architecture 

http://www.smartarchitecture.org

• Smart Urbanism  

http://www.smarturb.org/

Es tracta de dues webs interrelacionades, una especialitzada en arquitectura i 
l’altre en urbanisme. Es defineixen a elles mateixes com un laboratori virtual de  
projectes i sol·lucions reals d’edificis i ciutats que combinen el rendiment òptim  
amb un mínim consum de materials i energia. 

• Sustainable Cities

http://sustainablecities.dk/

Web que recull casos reals de planificació sostenible. Inclou projectes i 
sol·lucions realitzades a ciutats daneses  però tambè d’arreu del món . La 
informació es pot consultar a partir de 12 categories: energia, transport, aigua, 
aliments, residus, ciutat verda, aspectes socials, edificis, planificació, educació, 
economia i salut.  
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• Transition Network

http://www.transitionnetwork.org/

Punt de trobada i d’intercanvi d’informació a la xarxa Internet del Moviment de 
Transició arreu del món. El Moviment de Transició va ser impulsat per Louise 
Rooney i popularitzat per Rob Hopkins entre els anys 2005 i 2006.  L’objectiu 
inicial era donar resposta a la crisi energètica, el preu del petroli i el canvi 
climàtic.    A través de la modificació  de l’economia, l’educació, la re localització 
de la producció, l’energia, l’agricultura, etc. el moviment fomenta  un sistema 
més sostenible a nivell global. 

La web recull gran quantitat d’informació sobre iniciatives, projectes, campanyes, 
formació, etc, però també recursos com llibres, pel·lícules, etc. 

• Vida sostenible

http://www.vidasostenible.org/

La  Fundación Vida Sostenible  té l’objectiu de difondre i potenciar  un estil de 
vida més sostenible.  Elabora i difon a través de la seva web gran quantitat 
d’informació : Informes de Sostenibilidad, gràfics sobre desenvolupament 
sostenible, energia i contaminació de l’aire, aigua, residus i transports,  mapes 
de localització de recursos a nivell nacional i internacional, etc. 

Permet la consulta de recursos a partir dels diferents agents implicats:  
administració local, educadors, empreses i ciutadans. 

• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

http://www.diba.es/web/xarxasost

Associació de municipis sensibilitzats amb el medi ambient . Actua com 
a plataforma de cooperació, treball  i intercanvi d’informació i experiències.  
La web conté informació sobre els projectes que duen a terme els municipis 
associats,  accés al “Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat “ (conté 
dades de més de 180 ens locals), publicacions diverses, agenda d’activitats, 
etc. 

La Xarxa és responsable de la revista electrònica  Sostenible  (http://www.
sostenible.cat/) . Sostenible  centra la seva atenció en les novetats que 
generades especialment en el món local català respecte la sostenibilitat i les 
principals polítiques aplicades pel govern català, estatal, i europeu. 



http://cus.upc.edu/publicacions/revista-sostenible

https://upcommons.upc.edu/revistes handle/2099/1208




