
L’experiència  
de viure a casa teva
Una activitat participativa en el marc del festival NEW 
EUROPEAN BAUHAUS, realitzada pel projecte A-Place en 
col·laboració amb La Gloria Factoría de Arte

Plaça Blocs de La Florida
Dissabte 11 i Diumenge 12 de Juny 2022, de 5 a 7



— entrar a casa teva

— el teu racó preferit

—el primer que veus en despertar-te

— la butaca on llegeixes un llibre

— la finestra per on mires a l’exterior men-
tre comparteixes un dinar

— les plantes que regues al teu balcó

— aquest objecte en una prestatgeria que et 
porta records

— les històries dels qui van viure alguna 
vegada al mateix lloc i els relats de la teva 
vida diària

— qualsevol altra experiència

Comparteix 
amb nosaltres 
l’experiència de 
viure a casa:

> COM PARTICIPAR

Envia’ns una imatge (horitzontal o vertical) 
feta amb mòbil o càmera i un text breu que 
descrigui l’experiència de viure a casa.

Pots enviar-los per email a  
lagloriafactoria@gmail.com

fins al divendres 10 de juny de 2022

> PREMIS

Un jurado compuesto por miembros de 
Un jurat format per membres de A-Place 
i crítics convidats, avaluarà els treballs 
rebuts tenint en compte:

— La singularitat i originalitat del lloc i de 
l’experiència relacionada amb ell.

— El significat personal i la rellevància 
col·lectiva de l’experiència amb el lloc.

— La capacitat de la fotografia per a 
captar les característiques del lloc i evocar 
l’experiència narrada.

— El valor literari del text, en si mateix i en 
relació amb la fotografia.

El jurat atorgarà tres premis de 150, 100  
i 50 Euros.

> MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ

El dissabte 11 i el diumenge 12, de 3 a 7 de la 
tarda, en la Plaça Blocs de La Florida, farem 
un muntatge amb totes les fotografies i 
textos rebuts.

Esteu convidats a participar en el muntatge 
de la instal·lació.
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