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Publicacions ambientals
Navegant per Internet es poden trobar infinitat de blogs que ofereixen
informació de qualitat sobre temes de sostenibilitat; també és interessant,
poder consultar publicacions que tractin temàtiques ambientals en
forma d’articles, entrevistes, etc. seguint el format de revista, quadern
o guia.
En aquesta fitxa podreu descobrir algunes de les publicacions ambientals
que actualment podem trobar en format paper i també en format digital.
L’adquisició o consulta de publicacions ambientals, pot resultar una
bona font d’informació, per això és una opció:

formativa:

ja que aporta idees i coneixements que ens podran ajudar a
comprendre millor el nostre planeta.

enriquidora:

perquè ens pot fer despertar l’interès sobre temes ambientals
que desconeixíem.
participant de la lectura d’aquestes publicacions, estarem

divulgativa: contribuint a la tasca de difusió del coneixement ambiental.

Sabíeu que...
... actualment hi ha més d’una desena de publicacions que s’editen en
català o castellà sobre temàtiques de medi ambient, i moltes d’elles es
troben a la vostra disposició en les biblioteques municipals.
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Quines publicacions podeu
consultar?
Punt ambiental: Revista digital del Col.legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
Per saber-ne més: www.coamb.cat/puntambiental/
Revista Integral: Revista sobre temes d’ecologia, salut, alimentació natural, hàbits
saludables, etc.
Per a saber-ne més: www.larevistaintegral.com/
Revista Opcions: Revista del Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) sobre
el Consum Conscient i transformador.
Per a saber-ne més: http://opcions.org/revista
Guies d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona:
Guies on-line d’educació ambiental i bones pràctiques a la ciutat.
Per saber-ne més: www.bcn.es/agenda21/ajuntamentsostenible/documents.htm
L’Agró Negre: Revista de l’associació Depana on es donen a conèixer les activitats de
l’associació i altres articles d’opinió. Per saber-ne més:
www.depana.org/public/Not%C3%ADcies/Agr%C3%B3_Negre/
Quercus: Revista d’observació, estudi i defensa de la natura, on s’hi publiquen
articles sobre ecologia i biologia de la conservació.
Per saber-ne més: www.quercus.es/
El Ecologista: Revista d’informació i noticies ambientals d’actualitat, de l’associació
Ecologistes en Acció.
Per saber-ne més: www.ecologistasenaccion.org/revista
La Fertilidad de la Tierra: Revista sobre agricultura ecològica, per a productors i
consumidors.
Per saber-ne més: www.lafertilidaddelatierra.com/index.php
World Watch (Perspectiva Mundial): Revista que analitza i informa sobre qüestions
ambientals, relacionant economia i medi ambient.
Per saber-ne més: www.nodo50.org/worldwatch/
Waste magazine: Revista ambiental on-line sobre naturalesa, ecologia i divulgació.
Per saber-ne més: http://waste.ideal.es
Carbon Trade Watch: Publicacions investigació sobre el canvi climàtic i l’emisió de
carboni.
Per saber-ne més: http://www.carbontradewatch.org/castellano/publicaciones.html
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