
Benvolguts participants d'I DO, 

Moltes gràcies pel vostre compromís amb aquest projecte que forma part de "Minus Ego", comissariat per Herman 

Bashiron Mendolicchio. 

A l'inici de l'any, més de 150 persones que van participar en I DO van contribuir al nostre projecte pilot a la 

Kunsthalle Osnabrück, Alemanya. Les vives discussions i les converses franques que es van entaular durant el seu 

transcurs també van ser per nosaltres una experiència molt especial que conservem com un regal i inspiració. 

Amb el gran suport del Goethe-Institut de Barcelona, ens ha estat possible convidar-vos a una versió en castellà d'I 

DO. 

Si poguéssiu compartir les vostres experiències i observacions sobre el projecte, seria molt enriquidor, i per això us 

convidem cordialment a fer-ho durant l'I DO – Coffee el proper 14 de desembre de 2016 a la cafeteria del Goethe-

Institut de 17 a 20h.  

QUÈ és l'I DO – Coffee? 

L'I DO – Coffee és un lloc per a l'experiència i la discussió. Us animem a parlar sobre el vostre "temps d'abstinència", 

per compartir les vostres experiències i els relats dels altres. 

COM funciona i COM puc participar? 

Hi ha 7 taules de discussió a la cafeteria. A cadascuna de les taules se li assigna una opció d'abstinència. Per exemple, 

podeu prendre seient en la taula de discussió "parlant", si us vau abstenir de parlar. Intercanvieu les vostres 

observacions. Si hi ha un convidat a la taula que no es va abstenir de parlar, expliqueu-li sobre aquesta opció 

d'abstinència i la vostra experiència. 

Puc anar a la taula de la "crítica", encara que no m'abstingués de la crítica? 

Per descomptat! Segurament hi haurà algú a la taula que es va abstenir de criticar amb una història que t'inspirarà. 

QUÈ PASSA si una taula està buida? 

Només preneu seient. D'aquesta manera expresseu el vostre interès. Algú s'unirà a vosaltres en algun moment, per 

descomptat. 

I si no us heu abstingut de res? 

No entreu en pànic! Encara teniu temps fins el 14 de desembre. Si no heu tingut temps fins llavors, deixeu que uns 

altres us diguin de què es van abstenir. També és interessant que uns altres sàpiguen per què no vau tenir temps! 

ON envio el meu material documental? 

Si voleu mostrar el vostre diari de documentació durant l'I DO – Coffee aquesta nit, per favor porteu-los a 

l'esdeveniment. Entenem que alguns de vosaltres pugueu preferir quedar-vos amb els vostres diaris per raons 

personals, però apreciem altament cada diari que estigui disponible per a la seva visualització. Vaga dir que cada 

participant té permís per quedar-se el seu diari. 

PER QUÈ I DO? 

Perquè és divertit! 

Perquè aprenem de l'experiència i l'intercanvi! 

Perquè podem contribuir al canvi amb el que fem! 

Perquè el col·lectiu NOSALTRES és més poderós que l'aïllat JO! 

Seria genial conèixer-vos durant l'I DO – Coffee. 

Els nostres millors desitjos 

Jakob & Manila 


