GUIA PER A LA COMPARTICIÓ DE CONTINGUTS A TWITTER
AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE L'AUTODETERMINACIÓ
El 23 de març se celebra el Dia Mundial del Dret d'Autodeterminació. Des de l'ANC de Mèxic
(assemblea exterior de l'Assemblea Nacional Catalana) es va impulsar una agenda per a incloure-hi
que els actes que es fessin arreu del món. A Sants-Montjuïc per la Independència vam decidir
participar-hi activament i, per això, proposem que tothom publiqui continguts a Twitter
relacionats amb aquesta celebració.
En forma de pregunta, el tema és:
Què faries per promoure el Dia Mundial de l'Autodeterminació?
Aquestes són les guies bàsiques per a qui vulgui participar-hi:
- Podeu participar-hi des del dia dissabte 21 fins al dimarts 24 de març.
- L'etiqueta (hashtag) que utilitzarem a totes les piulades és #VolemAutodeterminacióSants .
- Els continguts es poden publicar en qualsevol idioma.
- Es poden adjuntar aquests tipus d'arxius: imatges, GIFs (imatges en moviment en forma de
bucle), vídeos, enquestes, enllaços a llocs web i emoticones.
COM ADJUNTAR ARXIUS DES DE L'ORDINADOR
a) Primer cal tenir l'arxiu a l'ordinador (fer la fotografia, el vídeo, etc). Sempre es veuen millor
les imatges que contenen poques lletres i que es veuen en format horitzontal.
b) Entra a Twitter (amb l'adreça https://twitter.com) i entra al teu compte si no tens la sessió
iniciada com a usuari.
c) A la columna de l'esquerra, l'últim botó és “Tuita”: Fes-hi click.
d) S'obre una finestra per a escriure el text. Tens un límit de 280 caràcters (la inclusió d'un
enllaç escurça aquest límit).
e) Un cop l'has escrit pots clicar qualsevol dels símbols de la part de baix d'aquesta finestra,
per a incloure-hi una imatge/vídeo, un GIF, una enquesta o una emoticona). Si vols incloure
un enllaç web ho pots fer al mateix text de la piulada).
f) Al mateix text escriu l'etiqueta #VolemAutodeterminacióSants (amb el coixinet “#” davant i
sense cap espai ni altre símbol).
g) Per citar altres usuaris de Twitter que coneguis, ho pots fer amb el símbol arrova. Per
exemple, si ens volguessis citar a nosaltres podries posar @assembleasmxi .
h) La teva piulada la veuran els teus seguidors i tothom qui llegeixi piulades amb l'etiqueta
#VolemAutodeterminacióSants. També la veuran tots els seguidors de qualsevol persona
que comparteixi el que tu has escrit.
i) Si vols respondre la piulada d'un altre usuari, fes click al símbol de globus de diàleg que hi ha
a sota. Podràs fer la teva piulada com a resposta a la seva.
j) El símbol quadrat que hi ha al costat és per a repiular (l'equivalent a “Compartir” de
Facebook). Quan hi fas clic pots repiular sense fer res més o pots repiular afegint-hi el teu
comentari: La teva pròpia piulada apareixerà a sobre de la de l'usuari perquè tothom vegi
que és una resposta a aquell tuit.
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k) La figura en forma de cor és per dir “M'agrada” (l'equivalent al “M'agrada” de Facebook”).
l) El símbol de la fletxa ascendent és per a enviar la piulada com a missatge directe (que
només veurà la persona a qui li enviïs), per a afegir aquella piulada a les destacades (el teu
propi arxiu) o per copiar l'enllaç de la piulada i compartir-la en una altra xarxa social.
COM ADJUNTAR ARXIUS DES DEL TELÈFON MÒBIL
a) En primer lloc has de tenir l'aplicació de Twitter al mòbil. Si no la tens te la pots descarregar
des de la plataforma d'aplicacions del teu tipus de telèfon (Android, Iphone, Windows
Mobile, etc).
b) Un cop tens l'aplicació has d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya. Només hauràs de
fer-ho la primera vegada.
c) Pots tenir les teves imatges o vídeos abans d'escriure la piulada, o fer-les al mateix moment,
fent clic a la icona de la càmera de fotos.
d) Per a escriure una piulada, trobaràs un botó blau amb una ploma a baix a l'esquerra. Quan
hi fas clic s'obre la finestra del text i el teclat. Ja pots escriure la teva piulada (màxim de 280
caràcters, una mica menys si poses un enllaç a un lloc web). També apareix un carrusel
d'imatges i vídeos, que pots desplaçar horitzontalment amb el dit, per si vols afegir-ne
algun.
e) Un cop has escrit el teu text podem clicar qualsevol dels símbols de la part de baix
d'aquesta finestra, per a incloure-hi una imatge/vídeo, un GIF, una enquesta o la teva
posició geogràfica). Si vols incloure un enllaç web ho podem fer al mateix text de la piulada).
f) Al mateix text, escriu l'etiqueta #VolemAutodeterminacióSants (amb el coixinet “#” davant i
sense cap espai ni altre símbol).
g) Per citar altres usuaris de Twitter que coneguis, ho pots fer amb el símbol arrova. Per
exemple, si ens volguessis citar a nosaltres podries posar @assembleasmxi .
h) La teva piulada la veuran els teus seguidors i tothom qui llegeixi piulades amb l'etiqueta
#VolemAutodeterminacióSants. També la veuran tots els seguidors de qualsevol persona
que comparteixi el que tu has escrit.
i) Si vols respondre la piulada d'un altre usuari, fés click al símbol de globus de diàleg que hi ha
a sota. Podràs fer la teva piulada com a resposta a la seva.
j) El símbol quadrat que hi ha al costat és per a repiular (l'equivalent a “Compartir” de
Facebook). Quan hi fas clic pots repiular sense fer res més, o pots repiular afegint-hi el teu
comentari: La teva pròpia piulada apareixerà a sobre de la de l'usuari perquè tothom vegi
que és una resposta a aquell tuit.
k) La figura en forma de cor és per dir “M'agrada” (l'equivalent al “M'agrada” de Facebook”).
l) El símbol dels tres punts units és per a enviar la piulada com a missatge directe (que només
veurà la persona a qui li enviïs), per a afegir aquella piulada a les destacades (el teu propi
arxiu) o per a compartir-la en una altra xarxa social.
Esperem una gran participació per commemorar el Dia Mundial de l'Autodeterminació!
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