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Nom

Icona

Descripció

Museu

Institució permanent sense finalitat de lucre, al servei de la societat i el seu desenvolupament, oberta al
públic, que adquireix, conserva, estudia, exposa i transmet el patrimoni material i immaterial de la
humanitat i del seu medi ambient amb finalitats d’estudi, educació i delectació (ICOM, 2007).

Centre,
exposició o
expressió d'art
urbà

Indret on hi ha exemples d’art públic, com ara obres d’art de caràcter ecològic, peces de land art ,
monuments, altres instal·lacions permanents o manifestacions artístiques temporals. Aquesta icona també
pot indicar recursos per a l’art ecològic, punts d’informació sobre esdeveniments d’art públic o escoles
relacionades amb la restauració o l’art ambiental.

Escola +
Sostenible

Centre d'educació formal de la ciutat de Barcelona que en el marc de la Xarxa Escoles + Sostenibles porta
a terme un projecte educatiu singular amb la finalitat de transformar participativament l'entorn més
immediat per fer una ciutat més sostenible.

c03

c04
c05

Equipament
d'educació
ambiental
Centre
d'informació o
documentació
per la
sostenibilitat

Lloc, centre o punt de trobada (interior o exterior) dedicat a l'educació ambiental.

Lloc on es pot obtenir informació sobre medi ambient, sostenibilitat i ecologia, ja sigui de manera
presencial, per telèfon o per correu.

c06

c07
c08
c09

Biblioteca
pública

Servei públic que proporciona i facilita accés al coneixement, la informació i les obres de creació a tota la
població.

Institució o
centre de
recerca

Centre o recurs per a la investigació en ciències naturals, estudis ambientals i ciències i tecnologies que
beneficiïn la biodiversitat i la humanitat. Pot estar ubicat tant en espais interiors com a l’aire lliure.

Control de
contaminació

Element de mesura i visualització d'informació ambiental, com ara el nivell dels contaminants presents a
l'aire, el sòl o l'aigua, la temperatura, la densitat del trànsit, la radiació UV, etcètera. Pot indicar
organitzacions, oficines, grups i llocs web de seguiment de la contaminació.

Estació
meteorològica

Instal·lació destinada a mesurar i registrar regularment diverses variables meteorològiques, normalment la
temperatura, la pressió atmosfèrica, la quantitat de precipitació, la humitat relativa de l'aire, la temperatura
del punt de rosada, la insolació solar i la velocitat i direcció del vent.

3.informació i educació amb
Sarria_mapaverd_icones_bcn.xlsx
25/06/2014

