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Sostenible.cat és la revista digital dels membres de la Xarxa de Ciutats i Poblescap a la Sostenibilitat. Per estar al
dia de tot el que s'hi publica ho podeu fer de dues maneres:

El Butlletí (Newsletter)
El Butlletí de Sostenible.cat [2] es publica cada quinze dies en dilluns. Si encara no el rebeu, només cal que us
doneu d'alta a la suscripció a mà dreta de la portada.

RSS: Agregadors de recursos
?Els agregadors de recursos o RSS permeten rebre al nostre ordinador, navegador web, app mòbil... l'avís de la
publicació de qualsevol novetat a les webs en les quals ens subscrivim.
Dins la comunitat virtual de la Xarxa disposeu d'una secció amb diverses fonts de recursos informatius agregades
que s'actualitza diàriament pel vostre interès i informació: http://xarxaenxarxa.diba.cat/aggregator/all [3]
Pel cas de Sostenible.cat, específicament, podeu veure l'agregació de recursos
a http://xarxaenxarxa.diba.cat/aggregator/all?cid=7&group_nid=All [4]
També us podeu subscriure als RSS de la web amb el vostre agregador propi:

Llistat de RSS disponibles:

Portada [5]
Opinions [6]
Reflexió [7]
Notícies [8]
Recursos [9]
Hemeroteca [10]
Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 2

Vols seguir l'actualitat dels membres de la Xarxa ? T'expliquem com subscriure't a Sost
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)

Articles [11]
Bones pràctiques [12]
Categories: La Xarxa informa
Etiquetes: Xarxa
Etiquetes: sostenible.cat

[13]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2016/06/21/vols-seguir-lactualitat-dels-membres-de-xarxatexpliquem-com-subscriuret-sosteniblec
Enllaços:
[1] http://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] http://www.sostenible.cat/newsletter/sostenible
[3] http://xarxaenxarxa.diba.cat/aggregator/all
[4] http://xarxaenxarxa.diba.cat/aggregator/all?cid=7&amp;amp%3Bgroup_nid=All
[5] http://www.sostenible.cat/rss.xml
[6] http://www.sostenible.cat/opinions.xml
[7] http://www.sostenible.cat/reflexio.xml
[8] http://www.sostenible.cat/noticies.xml
[9] http://www.sostenible.cat/recursos.xml
[10] http://www.sostenible.cat/hemeroteca.xml
[11] http://www.sostenible.cat/articles.xml
[12] http://www.sostenible.cat/bones-practiques.xml
[13] http://xarxaenxarxa.diba.cat/node/5210

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 2 of 2

