Exposició de l’Anella Verda de Manresa

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
L’exposició consta de 18 plafons amb suport d’escuma rígida de mides diferents que
s’especifiquen a continuació:
1. Què és l’Anella Verda (100 x70 cm) – (alçada per amplada)
2. Plànol de l’Anella Verda (140 x 250 cm).
3. El regadiu del Poal i Viladordis (100 x 140 cm)
4. La riera de Rajadell (100 x 140 cm)
5. La riera de Guardiola (100 x 140 cm)
6. El parc del Cardener (100 x 140 cm)
7. La conca del Llobregat (100 x 140 cm)
8. El Collbaix (100 x70 cm)
9. La serra de Montlleó (100 x70 cm)
10. El parc de l’Agulla (100 x70 cm)
11. El parc Ambiental de Bufalvent (100 x70 com)
12. La flora i la fauna de l’Anella Verda (100 x 140 cm)
13. L’ itinerari de la Riera de Rajadell (100 x70 com)
14. L’ itinerari dels pous de glaç (100 x70 com)
15. L’ itinerari del Cardener al Llobregat (100 x70 com)
16. L’ itinerari del Collbaix (100 x70 com)
17. L’Anella Verda; un projecte de tots (100 x 140 cm)
18. Crèdits (50 x 50 cm)

Podeu trobar les imatges dels plafons i més informació de l’exposició a l’apartat
corresponent de la pàgina web de l’Anella Verda:
http://www.anellaverdamanresa.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Ite
mid=107
Juntament amb l’exposició es poden sol·licitar altres materials complementaris:
•

audiovisual d’uns 6 minuts de l’Anella Verda

•

fulls per recollir contactes a través de l’adreça de correu electrònic per aquella gent que
vulgui rebre informació d’activitats a l’Anella Verda

Es demana acollir l’exposició un temps mínim de tres setmanes. En cas que no sigui
possible caldrà parlar-ne amb les persones de contacte.
El transport de l’exposició va a càrrec dels sol·licitants sempre que sigui possible. En cas
contrari caldria acordar com es pot fer.
L’exposició es pot sol·licitar a través de la pàgina web o per telèfon al número 93.875.25.27
(Medi Ambient, Ajuntament de Manresa). Les persones de contacte són la Sònia Masana i
Begoña Galdámez.
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