TOT EL QUÈ HAS DE SABER PER PARTICIPAR
1. L’objectiu de l’activitat és crear debat i compartir un missatge comú i
transformador: de la ciutat dels cotxes a la ciutat de les persones.
2. Cal ser conscients que l’espai públic és limitat i garantir la convivència entre
tots els usuaris dels mitjans de desplaçament sostenibles (bici, patins, a peu,
transport públic i altres vehicles sense motor).
3. Utilitza el sentit de l’humor i l’enginy per reivindicar els teus drets i les teves
idees o criticar allò que et molesta o et preocupa sobre mobilitat a l’espai públic.
Els memes* haurien de reflectir vivències sobre les diferents maneres de moure’s
a la ciutat: anècdotes, opinions, bons i mals hàbits, passions, manies, etc...
4. Transforma en memes* virals aquestes opinions i ajuda a difondre actituds
favorables al transport sostenible i la convivència.
5. La llibertat d’expressió es basa en el respecte als altres. Intenta fer missatges
que no es puguin entendre com a insultants o despectius.
6. No facis servir imatges o mencions a persones particulars sense permís.
7. Utilitza imatges o gifs propis o bé lliures de drets de difusió
8. Escalfa motors abans de l’activitat: comparteix a Twitter, Instagramm i
Facebook tots els memes que vulguis. El dia 21 de setembre a partir de les 20
h farem que les xarxes treguin fum per esdevenir Trending Tòpic!
9. Encomana el teu bon rollo a amics i coneguts, comparteix amb tothom la
informació de l’activitat i si no pots venir, participa-hi a través de les xarxes
amb el #MemeMobBCN
10. Des de l’organització llancem el hashtag #MemeMobBcn amb la intenció que
sigui de tots. Utilitza’l amb responsabilitat.
* Entenent per meme una idea, concepte, situació, expressió i/o pensament humorístic
expressat en format còmic, vídeo, textos, imatges o qualsevol tipus de construcció multimèdia
que es replica a través d’internet de persona a persona fins a assolir una amplia difusió.

