
 

 

 

Exposició itinerant 

FITXA TÈCNICA 

 

 

 

7 estructures (plafons) 

amb una lona de 200cm x 

200cm cadascuna 

 

16 metres lineals aprox. 

d’exposició, sense 

comptar-hi els espais de 

separació entre plafons 

 

 

 

Mides d’una estructura (plafó): 

Alçada: 230cm 

Amplada: 230cm 

Fons: 45cm 

 

 

 

 

Àmbits temàtics de l’exposició: 

• Introducció històrica. Corpus a Barcelona. Les Octaves 

• La millor cara de la ciutat. La nostra millor cara 

• El poble s’ho mira i vol ser-hi. Els que hi som i som mirats 

 



FITXA DE MUNTATGE I TRANSPORT 

• Temps muntatge: 1 h. 

• Temps desmuntatge: 1h. 

• Transport: cotxe amb seients 

abatuts 

• Cal fer-ne tant el muntatge 

com el desmuntatge amb dues 

persones 

• Transport a càrrec de l’entitat 

programadora 

• La CCEPC dona suport al 

muntatge i desmuntatge 

 

Elements: 

 

14 barres telescòpiques verticals amb peu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                7 lones 

 

28 cargols 

 

 

       14 barres horitzontals 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Extreure les lones i les barres 

horitzontals de la bossa de transport  

Les barres horitzontals ja tenen la mida 

ajustada, no cal regular-les 

 

2.- Cada lona té una baina a la part de 

dalt i una altra a la part de baix. Cal introduir una barra horitzontal dins de 

cada baina 

 

3.- Col·locar dues barres 

verticals amb peus a una 

distància aproximada de dos 

metres. Cada barra vertical té 

dos sistemes de fixació, cal 

que aquests estiguin afluixats 

La barra horitzontal s’acolla a 

les barres verticals amb peus 

mitjançant els forats 

d’aquestes i els cargols (a) 

Cargolar tota la llargada 

 

4.- Un cop posades les dues barres amb els quatre cargols, 

cal apujar el tram més alt de la barra interna superior (b) fins a 

mig recorregut i després estrènyer el sistema de fixació (c) 

 

Apujar el trams més baix de la barra (d) fins que la lona quedi 

ben tibant i estrènyer el sistema de fixació (e) 

 

DESMUNTATGE 

Realitzar el procés invers (4, 3, 2, 1) 

Enrotllar totes les lones amb el tub de cartró i guardar-les 

amb les barres horitzontals a la bossa de transport 
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