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Descripció del projecte 

Partint dels elements i conceptes d’aigua, llum, temps i estructura, proposem una 
instal·lació a la plaça major de Manresa amb la que pretenem crear una síntesis i 
referencia a l’aigua, la construcció de la sèquia, el pas del temps i la llegenda del 
miracle de la llum. 

La instal·lació que porta per títol Gota de Llum, estarà formada per una cúpula 
geodèsica de freqüència dos de 2,88 metres de diàmetre per 1,44 metres d’alçada 
creada amb vares de fusta de mida regular i coberta amb tela blanca que farà la 
funció de difusor. Dins d’aquesta s’emplaçarà el sistema d’il·luminació, format por 
dos caps mòbils Martin Mac 300 i sis focus PAR LED que dotaran de dinamisme i 
moviment a l’obra. 

Al voltant de l’estructura es col·locaran aproximadament uns cinquanta metres de 
corda formant una espiral. El total del conjunt es d’aproximadament vuit metres 
de diàmetre.  

La cúpula farà de representació dels elements abans esmentats. Es referencia de 
la sèquia per l’estructura en sí i a la vegada del miracle de la llum per un dels 
programes d’il·luminació dinàmica programats per la seva reproducció, que 
emularà els colors que genera la llum solar al passar per el finestral d’una església. 

D’igual manera l’aigua serà present per el mateix sistema, un altre programa 
d’il·luminació dinàmica emularà els batecs d’un cor amb intermitències de llum 
blava. Es reforçarà aquest element amb la presencia de la corda. La cúpula i la 
corda plasmaran la metàfora d’una gota que cau en una massa d’aigua, creant 
ones que s’expandeixen, referencia al pas del temps. Aquest element comptarà 
alhora amb un altre programa d’il·luminació dinàmica que emularà el pas del dia 
mitjançant els colors generats per la llum solar al llarg d’un dia complet. 

Cada programa d’il·luminació durarà aproximadament cinc minuts, entre 
programa i programa hi haurà un entremig d’uns altres cinc minuts 
aproximadament. 



 

Vista de perfil. 

 

Vista de planta. Representació del primer programa. 

Representació del sistema d’il·luminació dins la cúpula. 



 

Vista de planta. Representació del segon programa. [GIF] 

 

 

Plànol d’implantació a l’espai i detalls tècnics 

La instal·lació es durà a terme a la plaça major en el cantó que porta a la baixada 
dels jueus i just davant de la façana de l’ajuntament.  

El seu muntatge  es durà a terme dues hores abans de l’inici del acte, a les 4:30 del 
20 de febrer. L’ instal·lació es mantindrà fins a la fi de l’acte, el desmuntatge 
s’efectuarà durant l’hora posterior a aquest.  

Per el seu funcionament es requerirà d’un allargador, una regleta de mínim 4 
entrades i una petita taula o superfície elevadora per el quadre de llums i l’equip 
informàtic, així com una cadira. 
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Creador de projectes multimèdia i gràfics per a empreses i organitzacions, amb 
experiència i formació en disseny gràfic, edició de vídeo i creació d’animacions. 

2010 – 2017  · Escola Superior de Comerç i Distribució. Actualment cursant 
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2010 – 2013  · Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella. Tècnic superior 
d’arts plàstiques i disseny en fotografia artística. 

 

Exposicions i mostres col·lectives  

2012 ·  Recreant Cruïlles. Acte reivindicatiu a l’Espai Germanetes. Barcelona. 
Col·lectu Inside Out. Exposició col·lectiva. 

2014 · Beca carnet jove connecta’t a la fotografia 2014. Sèrie sobre el 
reportatge “La pesca del galan”. Exposició col·lectiva itinerant. 



2016 · El vel de l’ordre. Sèrie titulada “Creixement”. Exposició col·lectiva 
comisariada por Llorenç raich i Joan teixidor. Barcelona. Galeria Barcelona Visions. 

2016 · Stripart. Mostra d’art jove de l’horta-guinardó. Participant amb la sèrie 
“Gracias”. Barcelona. 

2016 · Barcelona Advertsing Art Gallery. Artista col·laborador amb el projecte 
BAAG. Barcelona. 


