
Tercer informe de les Nacions Unides sobre el desen volupament dels recursos 
hídrics al món. L'aigua en un món canviant
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informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament 
dels recursos hídrics al món.
Coordinat pel Programa Mu
Hídrics, l’informe bandera de les Nacions Unides sobre 
l’aigua ofereix una revisió exhaustiva de l’estat dels recursos 
d’aigua dolça del planeta i aporta eines per implantar un ús 
sostenible de la nostra aigua.
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L'estat del món 2010: La transformació de les cultu res. El pas del consumis
la sostenibilitat 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la transformació de 
les cultures i el pas del consumisme a la sostenibilitat.
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Tercer informe de les Nacions Unides sobre el desen volupament dels recursos 
hídrics al món. L'aigua en un món canviant  

Constituït pel Document de síntesi i els Missatges
actors clau de la nostra societat. 
El Document de síntesi és un text refós elaborat a partir dels 
documents Overview of key messages (text principal) i
and figures (textos dins els marcs puntejats) del tercer 
informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament 
dels recursos hídrics al món. 
Coordinat pel Programa Mundial d’Avaluació dels Recursos 
Hídrics, l’informe bandera de les Nacions Unides sobre 
l’aigua ofereix una revisió exhaustiva de l’estat dels recursos 
d’aigua dolça del planeta i aporta eines per implantar un ús 
sostenible de la nostra aigua. 
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L'estat del món 2010: La transformació de les cultu res. El pas del consumis

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la transformació de 
les cultures i el pas del consumisme a la sostenibilitat.
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L'estat del món 2010: La transformació de les cultu res. El pas del consumis me a 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la transformació de 
les cultures i el pas del consumisme a la sostenibilitat. 
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La Nahla i la Família Riera. Històries d'aigua

Un conte sobre la visita de la Nahla des del Sàhara Occidental 
a una família catalana durant l'estiu. Inclou un 
dades sobre l’aigua que permeten ampliar
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L'aigua i el canvi climàtic a la Mediterrània  

Aquesta publicació reuneix les darreres constatacions i 
previsions científiques sobre l’escalfament global pel 
que fa a l’estat i les perspectives dels ecosistemes i els 
recursos d’aigua en una regió del món que ha estat 
escenari de moltes transformacions al llarg de la 
història. Com ens pot afectar l’actual gran repte del 
canvi climàtic? 
  
Inclou una proposta educativa per al Batxillerat.
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La Nahla i la Família Riera. Històries d'aigua  

Un conte sobre la visita de la Nahla des del Sàhara Occidental 
a una família catalana durant l'estiu. Inclou un 
dades sobre l’aigua que permeten ampliar-ne els continguts.
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L'estat del món 2009: El planeta s’escalfa

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el canvi climàtic.
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L'estat del món 2009: El planeta s’escalfa  

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el canvi climàtic.
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El joc del somni de l'aigua  

Un material didàctic que consisteix en n joc tipus Oca, 
en format interactiu, que es proporciona acompanyat 
del documental El somni de l'aigua, en el qual es basa. 
Està dirigit a nenes i nens de 10 a 14 anys i té com a 
objectiu conscienciar els més joves sobre la 
problemàtica de l'aigua al món, així com de les seves 
múltiples facetes. Es pretén, també, profunditzar en 
diferents temes i fomentar un ús sostenible de l'aigua.
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Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el canvi climàtic. 
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L'estat del món 2008: Innovacions per a una economi a sostenible

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la contri
economies sostenibles.
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Informe sobre el desenvolupament humà 2007
climàtic: la solidaritat humana en un món dividit

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió
d’aquest desenvolupament.
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L'estat del món 2008: Innovacions per a una economi a sostenible  

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la contri
economies sostenibles. 
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climàtic: la solidaritat humana en un món dividit  

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament. 
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Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la contribució de les 
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Més enllà de l’escassetat: el poder, la pobresa i la crisi mundi al de l’aigua. 
Material didàctic basat en l’Informe sobre el desen volupament humà 2006

El material didàctic inclou sis pòsters, vuit fitxes d’activitats per 
a l’alumnat i un manual per al professorat. 
d’educació secundària, el material mostra, de manera 
atractiva i didàctica, els aspectes més rellevants de
sobre el desenvolupament humà 2006,
referència internacional del Programa de les Nacions Unides 
per al Desen
situació de l’aigua en el món.
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Signes vitals 2006-2007 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
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l’escassetat: el poder, la pobresa i la crisi mundi al de l’aigua. 
Material didàctic basat en l’Informe sobre el desen volupament humà 2006

El material didàctic inclou sis pòsters, vuit fitxes d’activitats per 
a l’alumnat i un manual per al professorat. Adr
d’educació secundària, el material mostra, de manera 
atractiva i didàctica, els aspectes més rellevants de
sobre el desenvolupament humà 2006, una publicació de 
referència internacional del Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament, que el 2006 va estar dedicat a la 
situació de l’aigua en el món. 
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Parlem de la responsabilitat social de les empreses

Una eina didàctica per tractar
social de les empreses (RSE), també anomenada 
responsabilitat social corporativa (RSC).
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L'estat del món 2007: El nostre futur urbà

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el creixent 
urbanització.
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Parlem de la responsabilitat social de les empreses  

Una eina didàctica per tractar el tema de la responsabilitat 
social de les empreses (RSE), també anomenada 
responsabilitat social corporativa (RSC). 
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L'estat del món 2007: El nostre futur urbà  

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el creixent 
urbanització. 
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Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el creixent 



Signem la pau amb la Terra

Signem la pau amb la Terra presenta una panoràmica, amb 
dades i gràfiqu
de la vida a la Terra. Per primera vegada, els experts i 
pensadors han d’alertar sobre les conseqüències que ja té a 
hores d’ara i que pot tenir en el futur la destrucció dels 
ecosistemes.
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L'estat del món 2006: la Xina i l’Índia

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat 
l’Índia i la Xina.
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Signem la pau amb la Terra  

Signem la pau amb la Terra presenta una panoràmica, amb 
dades i gràfiques, dels fenòmens que amenacen la pervivència 
de la vida a la Terra. Per primera vegada, els experts i 
pensadors han d’alertar sobre les conseqüències que ja té a 
hores d’ara i que pot tenir en el futur la destrucció dels 
ecosistemes. 

 
Centre UNESCO de Catalunya 

170 pàgines 

L'estat del món 2006: la Xina i l’Índia  

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte el creixement de 
l’Índia i la Xina. 
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pensadors han d’alertar sobre les conseqüències que ja té a 
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Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
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L'aigua, una responsabilitat compartida

Resum Executiu del Segon informe de les Nacions Unides 
sobre el desenvolupament dels recursos hídrics. Informe que 
ofereix una avaluació de la situació de l'aigua del planeta a 
partir de l'experiència, i p
organismes especialitzats de l’ONU. Introdueix temes com la 
governança de l'aigua i examina 16 estudis de cas en 
diferents parts del món en matèria d'aigua.
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Informe sobre el desenvolupament humà 2006. Més enl là de l’escassetat: El 
poder, la pobresa i la crisi

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament.
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L'aigua, una responsabilitat compartida  

Resum Executiu del Segon informe de les Nacions Unides 
sobre el desenvolupament dels recursos hídrics. Informe que 
ofereix una avaluació de la situació de l'aigua del planeta a 
partir de l'experiència, i perspectives de vint-i-quatre 
organismes especialitzats de l’ONU. Introdueix temes com la 
governança de l'aigua i examina 16 estudis de cas en 
diferents parts del món en matèria d'aigua. 
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Informe sobre el desenvolupament humà 2006. Més enl là de l’escassetat: El 
poder, la pobresa i la crisi  mundial de l’aigua 

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament. 
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Gratuït en línia i en paper. 

Resum Executiu del Segon informe de les Nacions Unides 
sobre el desenvolupament dels recursos hídrics. Informe que 
ofereix una avaluació de la situació de l'aigua del planeta a 

quatre 
organismes especialitzats de l’ONU. Introdueix temes com la 
governança de l'aigua i examina 16 estudis de cas en 

Món (WWAP) 

Informe sobre el desenvolupament humà 2006. Més enl là de l’escassetat: El 

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
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L'estat del món 2005: Redefinir la seguretat mundia l

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la seguretat 
mundial, amb
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Publicació bianual del Fons Mundial per a la Natura 
(WWF, World Wildlife Fund) i que té com a obj
avaluar l’estat dels ecosistemes i de la biodiversitat del 
planeta. 
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L'estat del món 2005: Redefinir la seguretat mundia l 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la seguretat 
mundial, amb  pròleg de Mikhail Gorbatxov. 
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Publicació bianual del Fons Mundial per a la Natura 
(WWF, World Wildlife Fund) i que té com a objectiu 
avaluar l’estat dels ecosistemes i de la biodiversitat del 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, tenint en compte la seguretat 



Signes vitals 2005 

Presenta els 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
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Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
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Dècada internacional de l’aigua (2005 -2015) 

Fulletó sobre la Dècada Internacional de l’Aigua que vol 
promoure iniciatives encaminades a complir els 
compromisos internacionals adoptats en qüestions 
relacionades amb l’aigua de cara al 2015, posant 
l’accent en la participació de les dones en aquestes 
iniciatives. 
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elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
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relacionades amb l’aigua de cara al 2015, posant 
l’accent en la participació de les dones en aquestes 



Dècada de les Nacions Unides d'educació per al dese nvolupament sostenible 
(2005-2014). Pla d'aplicació internacional

Fulletó sobre la Dècada de les Nacions Unides d'Educació per 
al Desenvolupament Sostenible (2005
general de la Dècada és integrar els principis, els valors i les 
pràctiques del desenvolupament sostenible en totes les 
facetes de l'educació i l'aprenentatge.
 
 

 

 

 

Autor:  Nacions Unides 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya, CADS, Angle
Any:  2005 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  En línia.  

 

 

 

L'estat del món 2004: La societat de consum

 
Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, partint de la societat de 
 
 

 

 

 

 

Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2004 
Característiques:  175 pàgines, 23,5 cm x 15,4 cm
ISBN:  84-95584-24-7 
Àmbit:  Sostenibilitat 

 

Dècada de les Nacions Unides d'educació per al dese nvolupament sostenible 
2014). Pla d'aplicació internacional  

Fulletó sobre la Dècada de les Nacions Unides d'Educació per 
al Desenvolupament Sostenible (2005-2014). L'objectiu 
general de la Dècada és integrar els principis, els valors i les 
pràctiques del desenvolupament sostenible en totes les 
facetes de l'educació i l'aprenentatge. 

UNESCO de Catalunya, CADS, Angle 

L'estat del món 2004: La societat de consum  

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, partint de la societat de 
 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

175 pàgines, 23,5 cm x 15,4 cm 

Dècada de les Nacions Unides d'educació per al dese nvolupament sostenible 

Fulletó sobre la Dècada de les Nacions Unides d'Educació per 
2014). L'objectiu 

general de la Dècada és integrar els principis, els valors i les 
pràctiques del desenvolupament sostenible en totes les 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre el progrés cap a 
una societat sostenible, partint de la societat de consum. 



Medi ambient. Anuari d'entitats catalanes 2004

Inclou cinc articles sobre 
descripció de 192 entitats, i les activitats que van dur a terme 
durant l'any 2003.
 
 

 

 

 

 

Autor:  Centre UNESCO de Catalunya
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya, Angle Editorial
Any:  2004 
Característiques:  175 pàgines, 29
ISBN:  84-96103-67-6 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

 

Signes vitals 2003 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar 
 
 

 

 

 

 

Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2003 
Característiques:  150 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm
ISBN:  84-95584-18-2 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït.  

Medi ambient. Anuari d'entitats catalanes 2004  

Inclou cinc articles sobre l'actualitat ambiental del país i la 
descripció de 192 entitats, i les activitats que van dur a terme 
durant l'any 2003. 

Centre UNESCO de Catalunya 
Centre UNESCO de Catalunya, Angle Editorial 

175 pàgines, 29,5 cm x 21 cm 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

150 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm 

l'actualitat ambiental del país i la 
descripció de 192 entitats, i les activitats que van dur a terme 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 

de taules i gràfics. 



L'estat del món 2003 

Informe anual del
progrés cap a una societat sostenible.
 
 

 

 

 

 

Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2003 
Característiques:  249 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm
ISBN:  84-95584-17-4 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

Informe sobre el desenvolupament humà 2003. Objecti us de desenvolupament 
d’aquest mil•lenni: un pacte entre països per posar  fi a la pobresa

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament.
 

 

 

 

 

 
Autor:  PNUD 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2003 
Característiques:  377 pàgines, 28 cm x 21,6 cm
ISBN:  84-95584-21-2 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societat sostenible. 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

249 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm 

Informe sobre el desenvolupament humà 2003. Objecti us de desenvolupament 
d’aquest mil•lenni: un pacte entre països per posar  fi a la pobresa  

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament. 
 

 

 

Centre UNESCO de Catalunya 

377 pàgines, 28 cm x 21,6 cm 

Worldwatch Institute sobre els factors de 

Informe sobre el desenvolupament humà 2003. Objecti us de desenvolupament 
 

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
desenvolupament humà de gairebé tots 

els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 



Descobrir l’estat del món: materials didàctics

Materials didàctics per a secundària sobre el progrés cap a 
una societat sostenible. Basat en els informes del 
Worldwatch Institute.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Sara Batet, Sergi Rovira
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2003 
Característiques:  175 pàgines, 29,5 cm x 21 cm
 
ISBN:  84-95584-22-0 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït en línia i en paper

 

 
Descobrir l’estat del món: materials didàctics

Materials didàctics 
una societat sostenible. Basat en els informes del Worldwatch 
Institute.
 
 

 

 

 

 

Autor:  Sara Batet, Sergi Rovira
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2003 
Característiques:  175 pàgines, 29,5 cm x 21 cm
 
ISBN:  84-95584-22-0 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït en línia i en paper

Descobrir l’estat del món: materials didàctics  

Materials didàctics per a secundària sobre el progrés cap a 
una societat sostenible. Basat en els informes del 
Worldwatch Institute. 

Rovira 
Centre UNESCO de Catalunya 

175 pàgines, 29,5 cm x 21 cm 

Gratuït en línia i en paper 

Descobrir l’estat del món: materials didàctics  

Materials didàctics per a secundària sobre el progrés cap a 
una societat sostenible. Basat en els informes del Worldwatch 
Institute. 

Sara Batet, Sergi Rovira 
Centre UNESCO de Catalunya 

175 pàgines, 29,5 cm x 21 cm 

Gratuït en línia i en paper 

Materials didàctics per a secundària sobre el progrés cap a 
una societat sostenible. Basat en els informes del 

per a secundària sobre el progrés cap a 
una societat sostenible. Basat en els informes del Worldwatch 



L'estat del món 2002 

Informe anual del Worldwatch Institute. 
Cimera Mundial Rio+10, amb pròleg de Kofi Annan, secretari 
general de l'ONU.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2002 
Característiques:  260 pàgines, 23,5 cm x 17,4 cm
ISBN:  84-95584-11-5 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

 

Ecoeconomia 

Propostes per a la construcció d'una economia per a
 

 

 

 

 

 

 
Autor:  Lester Brown 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2002 
Característiques:  320 pàgines, 23,5 cm x 15,4 cm
ISBN:  84-95584-10-7 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

Informe anual del Worldwatch Institute. Edició especial per a la 
Cimera Mundial Rio+10, amb pròleg de Kofi Annan, secretari 
general de l'ONU. 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

260 pàgines, 23,5 cm x 17,4 cm 

Propostes per a la construcció d'una economia per a

Centre UNESCO de Catalunya 

320 pàgines, 23,5 cm x 15,4 cm 

Edició especial per a la 
Cimera Mundial Rio+10, amb pròleg de Kofi Annan, secretari 

Propostes per a la construcció d'una economia per a la terra. 



Informe sobre el desenvolupament humà 2001

Un estudi sob
desenvolupament humà, que pretén servir de contrast al 
desenvolupament econòmic. L'informe està dedicat a “posar 
les noves tecnologies al servei del desenvolupament humà”.
 

 

 

 

 

 
Autor:  PNUD 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2001 
Característiques:  290 pàgines, 28 cm x 21,6 cm
ISBN:  84-95584-07-7 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

Signes vitals 2001 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Lester Brown [et al.]
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2001 
Característiques:  192 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm
ISBN:  84-95584-06-9 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït 

 

Informe sobre el desenvolupament humà 2001  

Un estudi sobre la situació actual del món pel que fa al 
desenvolupament humà, que pretén servir de contrast al 
desenvolupament econòmic. L'informe està dedicat a “posar 
les noves tecnologies al servei del desenvolupament humà”.
 

 

 

de Catalunya 

290 pàgines, 28 cm x 21,6 cm 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.

Lester Brown [et al.] 
Centre UNESCO de Catalunya 

192 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm 

re la situació actual del món pel que fa al 
desenvolupament humà, que pretén servir de contrast al 
desenvolupament econòmic. L'informe està dedicat a “posar 
les noves tecnologies al servei del desenvolupament humà”. 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
la vida futura al 

nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics. 



L'estat del món 2001 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societat sostenible.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2001 
Característiques:  254 pàgines, 
ISBN:  84-95584-02-6 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

 

Medi Ambient. Anuari d'entitats catalanes 2001

Inclou cinc articles sobre l'actualitat mediambiental del país i la 
descripció de 188 entitats, i les activitats que van
durant l'any 2000.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Centre UNESCO de Catalunya
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2001 
Característiques:  596 pàgines, 20,9 cm x 14,9 cm
ISBN:  84-95584-05-0 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societat sostenible. 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

254 pàgines, 23,5 cm x 17,4 cm 

Medi Ambient. Anuari d'entitats catalanes 2001  

Inclou cinc articles sobre l'actualitat mediambiental del país i la 
descripció de 188 entitats, i les activitats que van
durant l'any 2000. 

Centre UNESCO de Catalunya 
Centre UNESCO de Catalunya 

596 pàgines, 20,9 cm x 14,9 cm 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 

Inclou cinc articles sobre l'actualitat mediambiental del país i la 
descripció de 188 entitats, i les activitats que van dur a terme 



Signes vitals 2000 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Lester Brown, Michael Renner, Brian Halweil
Editor:  Centre UNESCO de C
Any:  2000 
Característiques:  195 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm
ISBN:  84-931054-6-5 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït 

 

 
 

 

L'estat del món 2000 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societat 
 

 

 

 

 

 
Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2000 
Característiques:  254 pàgines, 23,5 cm x 17,4 cm
ISBN:  84-931054-4-9 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.

Lester Brown, Michael Renner, Brian Halweil 
Centre UNESCO de Catalunya 

195 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societat sostenible. 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

254 pàgines, 23,5 cm x 17,4 cm 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics. 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 



Medi Ambient. Anuari d'entitats catalanes 2000

Presenta 127 entitats catalanes que es dediquen al medi 
ambient i les activitats que van dur a terme durant l’any 2000.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Centre UNESCO de Catalunya
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2000 
Característiques:  422 pàgines, 20,9 cm x 14,9 cm
ISBN:  84-931054-5-7 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

Informe sobre el desenvolupament humà 2000

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió 
d’aquest desenvolupament.
 

 

 

 

 

 
Autor:  PNUD 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  2000 
Característiques:  290 pàgines, 28 cm x 21,6 cm
ISBN:  84-95584-00-X 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït en línia i en paper

 

Medi Ambient. Anuari d'entitats catalanes 2000  

Presenta 127 entitats catalanes que es dediquen al medi 
ambient i les activitats que van dur a terme durant l’any 2000.

Centre UNESCO de Catalunya 
Centre UNESCO de Catalunya 

422 pàgines, 20,9 cm x 14,9 cm 

Informe sobre el desenvolupament humà 2000  

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament. 
 

 

 

Centre UNESCO de Catalunya 

290 pàgines, 28 cm x 21,6 cm 

Gratuït en línia i en paper 

Presenta 127 entitats catalanes que es dediquen al medi 
ambient i les activitats que van dur a terme durant l’any 2000. 

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 

sobre un aspecte concret 



Signes vitals 1999 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.
 

 

 

 

 

 
Autor:  Lester Brown, Michael Renner, Brian Halweil
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  1999 
Característiques:  195 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm
ISBN:  84-920375-8-X 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

L'estat del món 1999 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societa
 

 

 

 

 

 
Autor:  Worldwatch Institute
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  1999 
Característiques:  257 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm
ISBN:  84-931054-4-9 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït. 

 

 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics.

Lester Brown, Michael Renner, Brian Halweil 
UNESCO de Catalunya 

195 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 
progrés cap a una societat sostenible. 

Worldwatch Institute 
Centre UNESCO de Catalunya 

257 pàgines, 23,8 cm x 16,9 cm 

 

Presenta els elements que dibuixen les tendències socials, 
econòmiques i ambientals que marcaran la vida futura al 
nostre planet a través d'un centenar de taules i gràfics. 

Informe anual del Worldwatch Institute sobre els factors de 



Informe sobre el desenvolupament humà 1999

 

 
Autor:  PNUD 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  1999 
Característiques:  262 pàgines, 28 cm x 21,6 cm
ISBN:  84-931054-1-4 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït en línia i en paper.

 

Informe sobre el desenvolupament humà 1998

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 

els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament.
 

 

 

 

 

 
Autor:  PNUD 
Editor:  Centre UNESCO de Catalunya
Any:  1998 
Característiques:  226 pàgines, 27,8 cm x 21,6 cm
ISBN:  84-920-375-3-9 
Àmbit:  Sostenibilitat 
Disponibilitat:  Gratuït 

Informe sobre el desenvolupament humà 1999  

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament. 
 

 

 

 

Centre UNESCO de Catalunya 

262 pàgines, 28 cm x 21,6 cm 

Gratuït en línia i en paper. 

Informe sobre el desenvolupament humà 1998  

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 
d’aquest desenvolupament. 
 

 

 

 

Centre UNESCO de Catalunya 

226 pàgines, 27,8 cm x 21,6 cm 

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
establir l’índex del desenvolupament humà de gairebé tots 
els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 

Recollida de dades i de treball estadístic que permeten 
del desenvolupament humà de gairebé tots 

els països del món, i reflexió sobre un aspecte concret 


