FITXA TÈCNICA
«Visca la revolució!»

Un seguit de llibres amb personatges que decideixen revolucionar-se. Hi
trobareu revolucions minúscules i íntimes, però també algunes de majúscules i
col·lectives. Totes trenquen una llança a favor dels canvis i de les millores de tot
allò que ens envolta.
La mostra està integrada per nou banderoles i un centenar de llibres.
1.

Introducció.

2.

Un gest. La revolució comença per un mateix.

3.

Una persona. La revolució s’escampa.

4.

Un grup. La revolució és un fet.

5.

Revolucionaris amb nom i cognom.

6/7.
8.

Revolucions científiques.
Revolucions pendents.

9. Test del bon revolucionari

Entitat organitzadora:
Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil (CliijCAT)
Mallorca, 272, 1a. planta
08037 Barcelona
Tel. 934 874 525
clijcat@clijcat.cat
www.clijcat.cat
Persona de contacte: Marga Mateu
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VISCA LA REVOLUCIÓ!
DATES DE L’EXPOSICIÓ:
RECOLLIDA
DEVOLUCIÓ

(a càrrec de l’entitat sol·licitant)

(a càrrec de l’entitat sol·licitant)

DATA:
DATA:

DADES TÈCNIQUES: 9 banderoles amb els suports corresponents i un centenar de llibres
aproximadament SENSE PRESTATGERIES
CONDICIONS

300 EUROS

El cost de cessió de l’exposició DURANT QUINZE DIES és de
Els transports tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Els materials els haurà de recollir i retornar, l’entitat sol·licitant, a l’adreça següent:
C/Allada Vermell, 1 de Barcelona. És una zona de vianants i per accedir-hi amb
vehicle els pivots estan oberts de 9 a 11 i de 15 a 17 hores.
L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material cedit i a
reposar, si és el cas, el material malmès.
L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de l’activitat.
En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip del ClijCAT
SIGNAT ENTITAT SOL·LICITANT:

