
----- Us general de les eines de difusió -----

Blog: Infos de STAP o molt importants 

Altres: Info + Amplia sempre en línia amb els valors de l'assemblea 
----- 

La proposta pel twitter és la següent (segurament és totalment aplicable a facebook i/o altres, però com ja 
vaig dir, a mi no m'agrada posar-me en coses en les que després no m'implicaré, per tant, el com es fa la 
difusió de les altres eines ho deixo en mans de qui la farà)-> 

----- Estil d'Ús de twitter ----- 

Twits amb contingut informatiu (no opinions personals ni missatges carents de contingut informatiu) 

Contingut dels twits en línia amb el pensament de l'assemblea 
 (també evitar referències a tercers no afins a l'assemblea*) 

No repetir mateixos continguts (dir una info 1 cop, no 2 ni 3) 

Manera clara y comprensible de presentar la informació (i si bo i curt, dos cops bo) 

Manera impersonal de dir les coses (es la veu d'un col·lectiu, no d'una persona) 

Twits directes (evitar retwits), doncs això potencia el personatge informador (el twitter de 
l'assemblea/l'assemblea) 

La font dels twits, la informació dels quals no sigui tècnica de algun grup/comissió, ha de ser o 
l'assemblea o la comissió de comunicació 

Intentar deixar temps entre informacions, si és possible 

Excepció: Campanyes, anar fent avís de que s'aproxima i durant la campanya fer més twits per donar 
visibilitat a l'acció (però sempre intentant que s'apliquin al màxim possible els punts d'estil del twitter) 
-- 

*Problema polític de diferents col·lectius. Només fer difusió d'aquells que hi estem d'acord: Poder 
publicar una llista en plan "pàgina blanca" de col·lectius afins? O pàgina negra. 
----- 

Fent això s'aconsegueix que la qualitat dels twits sigui molt alta, i per tant, que no només guanyem en 
seguidors, sinó en el que ens llegeixin/donin importància al que diem (no només és una qüestió de 
quantitat de seguidors, sinó també del fet que no només ens tinguin com a "amics" sinó que realment 
llegeixin i els interessi el que diem). 

Aquesta proposta també la podeu trobar al fòrum i comentar-la: 
http://astap.1066054.n5.nabble.com/Proposta-d-Estil-Twitter-td179.html
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