
 

EL PUNT DE PARTIDA, EL TEU QR: entra a  xarxaindependencia.cat 

NOTA: En cap moment no se’t demanaran ni es desaran dades personals ni del mòbil o 

ordinador, des de la xarxa. Es tracta d’un repte anònim. 

 

1. JA TENS EL TEU CODI QR?    

 

1.1. SI NO EL TENS 

 

▪ ACONSEGUEIX-LO a les paradetes o establiments col·laboradors del teu poble o ciutat, 

de regal amb la samarreta, o si el vols tot sol, amb un donatiu que anirà destinat a 

organitzacions malmeses per la crisi COVID19 (de l’àmbit que posteriorment escolliràs 

fent un vincle: llengua i cultura, social, salut i medi ambient). 

 

▪ A TRAVÉS de la pàgina web de la xarxa: 

 
 

▪ DESA el teu codi QR i la teva clau. Hauràs de CONSULTAR-HO quan vulguis entrar a la 

xarxa per establir o acceptar vincles, o per recarregar el QR si ja els has utilitzat tots. 

▪ RETALLA el dibuix del teu QR. DESA’L a la teva galeria de fotos del mòbil o al teu 

ordinador. IDENTIFICA’L amb el teu nom. Et servirà per ENVIAR-LO a qui te’l demani per 

fer un vincle. 

 

1.2. SI JA EL TENS 

 

▪ Obre la pàgina xarxaindependencia.cat 

▪ Clica ENTRA i trobaràs DUES opcions: 
 

•  Pujar la imatge des d’on l’hagis desada (galeria del mòbil o ordinador)  

•  Fer una foto del teu QR, si no el tens desat i el tens imprès   

 

▪ Posa la CLAU que tens junt amb el QR  
 

▪ Escriu el NOM amb el que vols identificar-te (com a màxim 8 caràcters) 

▪ Escriu la teva POBLACIÓ o una amb la que tinguis alguna relació 

▪ Clica, finalment, a ASSIGNACIÓ 
 

Ja pots començar a fer CRÉIXER LA XARXA!!!!!    
 

 

 

 

 

Sol·licita el teu QR
Omple el 
formulari

Fés el pagament
Rebràs per e-

correu el teu QR

https://xarxaindependencia.cat/index.php/ca/
https://xarxaindependencia.cat/index.php/ca/


 

2. ARA JA POTS INICIAR UN VINCLE 

2.1. Amb una ASSEMBLEA DE BASE   

▪ Torna a entrar a la xarxa, busca l’apartat ENTRA, busca el teu QR a la galeria de fotos, 

clica’l, escriu la paraula de pas, i ja ets dins 

▪ Clica a VINCLE AMB UNA ASSEMBLEA DE BASE 

▪ Escull l’assemblea de base amb la que et vols vincular 

▪ Clica a CONFIRMA EL VINCLE 

 

2.2. Amb un BLOC SOLIDARI   

▪ Un cop siguis dins el teu apartat, clica sobre FES UN VINCLE AMB 

UN BLOC SOLIDARI. Cal escollir una de les quatre opcions:    

▪ Clica sobre CONFIRMA EL VINCLE 

 

2.3. Amb una PERSONA    

▪ Entra a VINCLES, apartat A UNA PERSONA . Clica sobre COMENÇA (pots fer-ne fins a cinc, 

amb un QR, després es pot fer una recàrrega). 

▪ Per vincular-te amb una altra persona, tens diferents opcions: 
 

• ESCANEJA el seu QR si esteu juntes.  Tot seguit, clica sobre CONFIRMA EL VINCLE.  

• DEMANA-LI la foto del seu QR per WhatsApp, trucada, o correu. Quan la rebis, DESA 

la imatge i ja podràs anar al web a CREAR EL VINCLE. 

• RESPON les propostes de vincle que hagis rebut tu, enviant la foto del teu QR. 
 

▪ IDENTIFICA sempre els QR a la galeria o a l’ordinador amb el NOM de la persona, perquè 

no se’t barregin, i si vols esborra’ls un cop fet el vincle. 

▪ Tots els vincles s’han de CONFIRMAR des de la xarxa en 24 hores (trobaràs els vincles 

que t’han demanat i que tens en espera, quan entris a la xarxa). 

▪ Si vols fer més de cinc vincles, RECARREGA el teu QR. No cal que facis servir tots els 

vincles. 

▪ Amb aquests vincles és crea el mapa dels teus intercanvis, que pots veure a l’apartat LES 

MEVES DADES, on pots consultar l’estat dels teus vincles: PENDENTS d’APROVACIÓ, 

INICIATS o CONFIRMATS. 

▪ Pots veure com es dibuixen els teus vincles al teu MAPA DOS PASSOS    

▪ Pots veure la totalitat  del repte al MAPA GENERAL     

  

 

A MATADEPERA demana el teu QR per a l’11S2020 a la paradeta dels 

diumenges a la Plaça de l’Església, o a MIC Sabates, Ctra de Terrassa 4.  


