
Descripció del projecte

“Traçats de llum” és una instal·lació artística que es troba dins del marc del misteri de la llum manresà. 

Partint de la llegenda, es proposa una intervenció a l’espai públic de caràcter escultòric, ubicat a la Plana 

de l’Om, on la intenció és que grans i petits puguin ser partícips de l’obra.

Construït a partir d’un conjunt de tres elements que es desenvolupen en l’espai, “Traçats de llum”, ens 

ofereix la possibilitat d’apropar-nos a la naturalesa de l’aigua, a les seves formes sinuoses que recorren 

el terreny i que, gràcies a la llum situada a l’interior d’aquestes tres peces, ens recorda a l’entrada de 

les séquies a la ciutat. El sistema d’il·luminació oferirà un espectacle de blaus i verds, on l’espectador es 

trobarà immers i on l’objectiu del qual és buscar l’experiència sensorial del públic.
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Plànol d’implantació a l’espai

“Traçats de llum” és un projecte plantejat per situar-se en una àrea on el terreny sigui el més pla possible 

i per tant, tenint en compte aquest requisit, podria situar-se a la Plaça Major (en el cas que estigui dins 

dels espais disponibles) o bé, a La Plana de l’Om. La distribució dels elements en l’espai, serà sempre 

tenint en compte les mesures de seguretat necessàries i sense esdevenir obstacle per al trànsit de gent. 

Si fos necessari, es podria modificar la ubicació abans esmenada.





Detalls tècnics i calendari orientatiu de muntatge i desmuntatge

La instal·lació es configura mitjançant tres peces i cadascuna d’elles de mesures variables, però dins d’una 

llargada màxima de 15 metres, 35-40 cm d’amplada i 40-70 cm d’alçada per unitat. Les mesures totals de 

l’obra que pot ocupar en l’espai són de 15x7 metres aproximadament, i tenint en compte que són tres 

elements independents, poden modificar-se i adaptar-se a l’àrea disponible o bé, distribuir-se en carrers 

adjacents com per exemple Carrer del Born/Carrer Alfons XII.

Els tres elements estan formats a partir de cartó ondulat negre creant les parets laterals i espuma de 

polietilè blanc en la part superior d’aquests, permeten el pas de llum des de l’interior de les peces.

El sistema de llum estarà compost per mànegues de llum LED i paper de colors per tal d’aconseguir 

reflexos i emfatitzar la idea d’aigua.

El muntatge es durà a terme durant el matí del dia 20 de Febrer, amb hora d’inici les 10 del matí. 

La instal·lació es mantindrà fins a la fi de l’acte i el desmuntatge es realitzarà durant les hores posteriors a 

aquest. Ambdós es duran a terme de forma autosuficient. La durada aproximada del muntatge són entre 

4 i 6 hores. Serà necessari l’entrada de vehicle al barri antic (dades del vehicle a confirmar). 

Respecte a la connexió elèctrica dels elements, es tracta d’una única connexió en el cas d’estar distribuïts 

en el mateix emplaçament i direcció. Si fos el cas de trobar-se una de les peces en un altre ubicació, 

s’hauria de connectar en una segona connexió.

Es necessària la desconnexió de l’enllumenat específic que afecti l’àrea seleccionada per al projecte. 

L’hora de connexió al sistema elèctric serà a partir de les 16h del dia 20 de Febrer.
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