EXPOSICIÓN: Os residuos, un problema de todos e de todas.
Descripción:
A expo consta de 6 paneis explicativos sobre o mundo dos residuos e recursos naturais de xeito ameno e
con moitas imaxes.
Todos eles son independentes e tratan aspectos distintos dos residuos e alternativas a poñer en marcha:
Cantos residuos producimos e como se xestionan, O Iceberg do lixo (o que non vemos), Onde remata o
lixo, A Compostaxe, Alternativas no día a día e un panel co logotipo de Amigos da Terra que se pode
poñer ó principio ou ó final da expo. Como os paneis son independentes, non teñen unha orde de
colocación; aconsellamos poñer os de alternativas ó final.

Paneis:
Aquí vai unha mostra dos paneis. A mostra enteira para enviar a quen precise vela antes, atopase en
PDF no Servidor.
A ruta a seguir: 02Residuos Recursos Residuos ExposicionResiduos_Paneles_MostrasGalicia.

Materiais e dimensións:
Os paneis están feitos de lona. Todos eles son verticais e con dúas arandelas nos extremos(arriba e
abaixo) para colgar de un cordel ou similar. As dimensións son: 1,53 x 0'78 m.
Transpórtanse e gárdanse enroscados nun tubo de cartón ríxido. É lixeira e fácil de levar.

A quen vai dirixida a Expo?
Aconsellamos utilizala con público a partir de 14 anos.
Vai dirixida ao público xeral que queira coñecer un pouco mais sobre os recursos naturais e os residuos,
os contidos son facilmente comprensibles polo tanto sería axeitada para poñer en institutos, Universidade,
Asociacións de veciños, sociais, ambientais, Concellos, Locais de exposicións, etc.
Cando coloquedes a Expo:
Avisadenos cun correo electrónico a: residuos@amigosdaterra.net dicíndonos onde a ides poñer, canto
tempo vai a estar, o horario no que se pode visitar e se é accesible a todas as persoas que queiran ir a
vela. Así poderemos difundila a través da web de amigos da terra e nos medios de comunicación locais.
Despois de colocar a Expo:
Como o que pretendemos con esta expo é que chegue á maior cantidade de persoas posible, gustaríanos
ter unha foto de cada expo para poder difundilo a través da páxina web e tamén para ter unha memoria ó
final do ano dos lugares onde estivo. Se saides vos na foto, moito mellor!

Calendario: Na axenda da páxina web (www.amigosdaterra.net) iremos reservando as datas que nos
digades e alí tamén podedes consultar a súa disponibilidade.
Un par de cousas mais:
Gustaríanos que durase o maior tempo posiblee en boas condicions, ainda que soe ser algo obvio, se a
deixamos en sitios onde pode ser “peor tratada” como colexios, etc, non ven de mais pedirlle que a
coiden.
Para mover a expo de un lado a outro, polo momento non temos cartos para pagar a unha empresa de
mensaxería así que estamos tentando organizarnos entre nos e levala. Por agora os puntos ata os que a
poderíamos achegar e recoller serían: Ourense, Vigo e Pontevedra.

