
Postals desde Casa: a European intercanvis,
 Connectant a través del continent

Passos opcionals: Uniu-vos als tallers creatius personalment o en 
línia (podeu descarregar plantilles, enviar-nos fotos i accedir als 
esdeveniments digitals aquí: www.amateo.org/postcards-from-home)

*La vostra postal i adreça es compartiran amb un participant 
d’un altre país, amb qui estareu connectats com a “company 
de postals”.  Les postals des de casa també es compartiran de 
manera anònima amb els qui participin en els tallers creatius  
a Maribor.

Postals des de Casa forma part del projecte Amateo: 
‘Connectant lo Inesperat’, que combinarà tallers creatius en 
viu i digitals a Galway, Irlanda (Novembre 2020) i Maribor, 
Eslovènia (Maig 2021).

Què us ha fet recentment sentir-vos com a casa?

Pot ser alguna cosa o algú, dins del vostre espai vital o  entorn 
local.  Ens encantaria compartir les nostres experiències de 
casa en un moment en què han significat molt, i connectar 
amb altres persones i llocs, mentre que les oportunitats 
d’experimentar-les en persona són més limitades.

Convidem gent de totes les edats de tota Europa a enviar 
tres postals des de casa, compartint:

	 -	Què	significa	casa	ara	per	a	mi	/	Casa és...

	 -	Un	record	de	casa	/	casa era...

	 -	Un	somni	de	casa	per	al	futur	/	La casa serà… 

Podeu capturar-ho de manera creativa en qualsevol format: 
algunes paraules o un poema, una imatge, una frase musical.  
I fins i tot podeu intercanviar postals digitals amb el vostre 
“company de postals”.

Forma Part 
Pas 1: Envieu una postal a: “GALWAY, IRLANDA” 
Abans del 15 de Novembre de 2020 * Això ha d’incloure el 
vostre nom i adreça si voleu una resposta (!) I la vostra resposta 
a: Casa	és	…

Pas 2: Rebreu una Postal d’un altre País Europeu a través de 
Galway i un regal de la Capital Europea de la Cultura

Pas 3: Continueu el vostre intercanvi i compartiu les vostres 
postals i comentaris

Rebeu una postal d’un altre país europeu i un regal  
de Galway

Envieu una postal a Galway, capital europea de la cultura

Continueu intercanviant postals amb el vostre 
“company de postals” al Desembre i al Gener

I CONNECTEU durant els tallers creatius per capturar, expressar i compartir les 
vostres experiències durant tot l’Hivern en les vostres Postals des de Casa.

http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Imprimir
• Plegar per la linia de punts
• I enganxeu-vos per crear la vostra primera plantilla 

de postal
• Afegiu les vostres dades o utilitzeu la vostra pròpia 

postal (incloeu tots els detalls que es detallen a 
continuació, si us plau)

• Casa es…. Podeu contestar amb un esbós, 
fotografia, paraules o poema

Forma Part 
En enviar una postal, accepteu que la vostra postal i 
adreça es compartiran amb un participant d’un altre país, 
amb qui estareu connectats com a companys de postal.
 
Després compartirà dues postals més:
1. Casa va se.. (Desembre/Gener) 
2. Casa será... (Febrer/Març) 
 
La postal enviada al projecte es compartirà de forma 
anònima amb els participants al taller Maribor (Maig) per 
inspirar nous treballs creatius

El meu nom:

La meva adreça:

Casa es…

Instruccions:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Irlanda


