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L’Ajuntament de Terrassa produeix un video time
lapse de la ciutat
L’alcalde ha donat a conèixer el vídeo publicant-lo al seu compte de Facebook

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Comunicació, ha produit un video
promocional de la ciutat basat en la tècnica time lapse, amb la intenció que
esdevingui viral i s’escampi per les xarxes socials. L’alcalde de Terrassa, Jordi
Ballart, ha donat a conèixer el vídeo publicant-lo als seus comptes de Facebook i
Twitter.
El vídeo, de poc més de tres minuts de durada, mostra escenes quotidianes de la
ciutat de manera accelerada mitjançant la tècnica time lapse, que consisteix a fer
llargues sèries de fotografies i després visualitzar-les ràpidament, obviant els espais
de temps entre una imatge i una altra. D’aquesta manera s’aconsegueix un efecte de
“càmera ràpida” que permet mostrar coses que normalment són molt lentes o
gairebé imperceptibles per a l’ull humà, com ara el moviment dels núvols o del sol.
Aquesta tècnica està molt de moda i nombroses ciutats d’arreu del món estan fent
vídeos com aquest, que acostumen a destacar per la seva espectacularitat més que
per transmetre missatges concrets o per donar dades o informació més enllà de la
purament visual.
El vídeo time lapse de Terrassa està format per més de 40.000 fotos en alta
resolució i amb postproducció final en full HD. L’espectacularitat del conjunt queda
reforçada per la utilització d’òptiques tipus gran angular i per una tria innovadora i
imaginativa dels punts de vista. Els autors del video són els realitzadors Artur
Álvarez i Santi Ortiz i el compositor musical Jordi Cornudella, tots tres terrassencs.
Podeu veure el vídeo a
(www.terrassa.cat)
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http://youtu.be/aYeNHXhCQFo i al web municipal

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

