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Activitats Exposició realitzada amb motiu del 50è aniversari del
Parc Nacional. Exposició que pot servir com a eina per explicar l'evolució del Parc Nacional.
Elements L'exposició consta de 16 plafons de lona amb textos,
mapes i fotografies imprès amb làmina de plòter encapsulat. Els
plafons enrotllables de 200 cm x130 cm estan suportats en un peu
d'alumini, on es fixen amb un velcro. Els textos són en català i en
castellà. El material expositiu es transporta en tubs de 150 cm de
llargada, molt lleugers. El pes aproximat de l'exposició és de 35 kg.
Destinataris Públic en general.

Autors Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria
Contingut L’exposició ens mostra un recull de les prospeccions
arqueològiques que s’han fet dins del territori del Parc Nacional, identificant més d’un centenar de vestigis arqueològics.
Activitats Exposició adequada per a donar a conèixer la vida humana
a les muntanyes del Parc nacional a la prehistòria.
Elements L’exposició consta de 12 plafons de lona amb textos, mapes
i fotografies imprès amb làmina de plòter encapsulat. Els plafons enrotllables de 200 cm x130 cm estan suportats en un peu d’alumini, on es
fixen amb un velcro. Els textos són en català i en castellà. El material
expositiu es transporta en tubs de 150 cm de llargada, molt lleugers.
Destinataris Públic en general.

Exposicions
Promotors
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Informació
Casa del Parc de Boí
Carrer de les Graieres, 2
25528 Boí Lleida
Tel. 973 696189
Fax 973 696154
info.aiguestortes@oapn.mma.es

dl: L-372-2007

Contingut L'exposició consta d'una sèrie de textos il·lustrats amb
fotografies que analitza els principals esdeveniments i la història
del Parc Nacional des de la seva creació l'any 1955; els canvis que
hi hagut des de principis del segle XX fins als nostres dies, les
infrastructures, la cronologia amb els fets que han marcat la seva
història i finalment la visió de futur del Parc.

arqueologia al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

aran disseny

Autors Expogràfic, SA

Llegir la història de la muntanya:
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El Parc Nacional:
50 anys d’història

6. Llegir la història de la muntanya: arqueologia al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Un parc per descobrir

Aigüestortes i Sant Maurici:
un paradís per a la fauna
Autors Expogràfic, SA

Autors Drac Centre Gràfic
Continguts L’exposició ens mostra un recull de tots els valors naturals i culturals que es poden trobar al voltant del Parc Nacional.
Activitats Exposició adequada per a donar a conèixer el Parc
Nacional. Pot ser complementada amb xerrades, debats, audiovisuals... relacionats amb temes de conservació del patrimoni natural
i cultural i gestió d'espais naturals protegits.

Continguts L'exposició fa un repàs de les principals espècies de la
fauna present al Parc, amb una descripció als seus hàbitats.
Activitats Les característiques de l'exposició la fan adequada per
constituir-se com a mostra itinerant que pot ser complementada
amb xerrades, debats, i audiovisuals sobre temes relacionats amb la
fauna dels Pirineus (hàbitats, ecologia, problemàtica específica, etc.).

Elements Consta d’11 plafons de plàstic imprès amb làmina de plòter encapsulat. Els plafons enrotllables de 225 cm x150 cm estan
suportats amb marcs d'alumini, on es fixen amb un velcro. Els textos són en català. El material expositiu es transporta en 2 caixes de
fusta de 50x50x160cm i bossa de lona de 230 cm de llargada. El pes
aproximat de l'exposició és de 75 kg.

Elements Consta de 26 plafons enrotllables de plàstic imprès amb
plòter d'injecció de tinta. La mida dels plafons és de
210cmx900cm. Els suports són d'acer inoxidable amb una mida
de 235 cm x 95 cm. Els plafons es fixen als marcs amb peces d'acer galvanitzat i de plàstic. Els textos són en català i castellà. Els
plafons es transporten en cartutxos de plàstic. El pes total aproximat de l'exposició és de 100 kg.

Destinataris Públic en general.

Destinataris Públic en general.

El pla rector del Parc Nacional:

Imatges d’Aigüestortes
i Sant Maurici
Autors Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Contingut Selecció de les fotografies premiades a les diverses edicions del Concurs de Fotografia del Parc Nacional amb una temàtica
i varietat de tècniques fotogràfiques molt diverses.
Activitats Exposició molt versàtil i adequada tant per a tractar temes
relacionats amb els espais protegits de muntanya com pels relacionats simplement amb la fotografia de natura.

una eina de gestió a l’abast de tothom
Autors Signum, SCL
Contingut L'exposició consta d'una sèrie de textos il·lustrats
amb fotografies a partir dels quals es fa una descripció del procés d'elaboració del Pla i dels seus continguts. Conté a més un
mapa amb la zonificació d'usos del Parc.
Activitats Exposició realitzada amb motiu de l'aprovació del
Pla Rector del Parc Nacional, molt adequada per a fer-ne la
difusió als pobles de la seva zona d'influència. Pot ser complementada amb xerrades i debats.

Elements L'exposició consta de 50 fotografies emmarcades amb
quadres de format 40x50cm. Els quadres necessiten per a poder ser
exposats de guies adequades per a poder penjar fils de nylon.
Per a ser transportats disposen de caixes de cartró i proteccions interiors del mateix material. Pes aproximat 45 kg.

Elements L'exposició consta de 10 plafons de lona amb textos, mapes i fotografies imprès amb làmina de plòter encapsulat. Els plafons enrotllables de 200 cm x130 cm estan suportats
amb marcs d'alumini, on es fixen amb un velcro. Els textos són
en català i en castellà. El material expositiu es transporta en
tubs de 150 cm de llargada, molt lleugers. El pes aproximat de
l'exposició és de 35 kg.

Destinataris Afeccionats a la fotografia i públic en general.

Destinataris Públic en general.

