
PROPOSTA “JARDINS DE LLUM 2017” 

 

TÍTOL: TORRENT DE LLUM 

 

AUTORES: Montse Forradelles, Fina Farrés i Mireia Reguant 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: “Torrent de llum” és un muntatge que s’inspira i fa 

al·lusió a la història de la llum de Manresa fent ús de dos elements simbòlics 

fonamentals. El primer element és l’aigua, representada per una xarxa de paraigües 

amb eix interior de teles i papers de seda de tons blaus i blancs que neix a la part més 

alta de les muntanyes i que va descendint torrencialment escombrant les valls i 

seguint el seu propi curs . L’energia potencial generada per aquest torrent fa possible 

el segon element, la llum. Una llum que prové de la muntanya de Montserrat i que 

aconsegueix penetrar a l’església del Carme de Manresa. Aquest feix de llum 

transformadora il·lumina ments i esperits i aconsegueix obrir nous espais mentals 

com si fossin comportes que permeten finalment que l’aigua flueixi lliure brindant 

vida a la ciutat de Manresa. 

 
 

  MATERIAL GRÀFIC I IMATGES IL·LUSTRATIVES DEL RESULTAT FINAL 
 

 

   Esbós del muntatge de la instal·lació al Carrer de les Beates. 



  Fotomuntatge de la instal·lació en procés 
 

 

Detalls del procés de treball 

 

 



  PLÀNOL D’IMPLANTACIÓ A L’ESPAI 

 

1. OPCIÓ 1: Portal de ferro de la Casa Amigant (carreró sense sortida que 

desenvoca al C/ St. Miquel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPCIÓ 2: C/ de les Beates. 

 

 
 

 

 
 

DETALLS TÈCNICS I CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE:  
 

 Presa de llum per endollar la xarxa de leds. 

 

 L’esquelet d'alumini (que farà de suport dels paraigües) ha d’anar anclat  en el 

portal de ferro de la casa Amigant (és la opció 1 i potser la més senzilla). 

Si ho muntem al C/ de les Beates (opció 2) proposem posar 2 tacs i 2 

argolletes petites a la paret de pedra per poder embridar l’esquelet d'alumini. 

 

 Brides per anclar els paraigües a l’estructura d'alumini i entre ells. 

 

TEMPS DE MUNTATGE PREVIST : 2 hores. 

TEMPS DE DESMUNTATGE PREVIST : 1 hora 

 

 

 

 

   



CURRÍCULUM 

 

Montse Forradelles, Fina Farrés i Mireia Reguant som tres membres del col·lectiu 

artístic “El Garbuix” de Manresa, un taller d’arts coordinat i acompanyat per l’Eva 

Soto. 

 

La Montse Forradelles va cursar els seus estudis de grau superior en Tècniques 

d'il·lustració a l’Escola d’art de Manresa. Actualment treballa com a il·lustradora 

freelance i és la creadora dels dibuixos de la sèrie infantil andorrana “Les coses de la 

Martina”. 

 

La Fina Farrés és alumna del taller de pintura de l’Eva Soto i es mostra especialment 

sensible a tot el que fa referència a les diferents formes d’art social. 

 

La Mireia Reguant és llicenciada en Biologia i també alumna del taller pictòric de 

l’Eva Soto. Amant també de la fotografia naturalista, tracta d’aplicar en forma d’art la 

inspiració que rep dels processos biològics a través dels seus fenòmens, textures i 

colors. 

 

Com membres del col·lectiu artístic “El Garbuix” hem participat: 

 

 Juny del 2016. Exposició col·lectiva de temàtica lliure de tots els membres del 

Garbuix a l’Espai Roviralta de Manresa. 

 

 Agost del 2015. Participació a l'exposició “Estètiques transversals” dins del 

projecte de l’associació artística “Idensitat” basat en una reflexió sobre el 

patrimoni i el paisatge de la ciutat de Manresa. 

 

 Juny del 2014. Exposició col·lectiva “La memòria de les pedres” a l’ermita de 

Sant Bartomeu de Navarcles. 

 

DADES DE CONTACTE 

 

 Montse Forradelles 

Mail: mforradelles@gmail.com 

Web: www.mforradelles.com 

Telf: 690980779 

 

 Mireia Reguant 

Mail: dalia_ser@hotmail.com 

Telf: 699085080 
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