
_CAMPAnyA #404HomelessNotFound_ 

CoM? 

Publica la història en les 4 parts 
que veuràs més avall (requadres 
grocs) amb el programador de 
publicacions de facebook o de 
manera manual. Copia i enganxa el 
text i programa’l pel dia i l’hora 
marcades. És molt important que 
publiquis exactament en la data i 
l’hora que indiquem.

QUÈ? 

Durant 40 hores i 4 minuts 
cedeixes  l`espai del teu mur a 
facebook / twitter per publicar la 
història d’una persona sense llar. 
És a dir, que durant aquest 
temps al teu perfil social només 
publicaràs aquesta història 
seguint les instruccions que 
detallem a continuació.

Si no pots publicar manualment a l’hora marcada, fes servir el programador de 
publicacions de facebook. Recorda que és molt important publicar els dies i hores 
indicats. Si no saps com fer-ho mira aquest tutorial: http://bit.ly/1ZfMKG5, és molt 
fàcil! 

Si publiques amb twitter: no té programador de publicacions, així que les hauràs de 
publicar manualment o si ho prefereixes, pots fer servir una aplicació com  
https://hootsuite.com/es per programar les quatre piulades d’una sola vegada. 

No responguis res al teu mur durant 40 hores i 4 minuts i no publiquis res més a 
facebook / twitter. 

Si algú es posa en contacte amb tu de manera privada: en persona, per missatge 
personal, whatsapp, per telèfon o mitjançant qualsevol tipus de comunicació privada, 
pots explicar-li que la teva publicació forma part d’una campanya. Però recorda no 
respondre res al teu mur o de forma pública durant les 40h i 4 minuts i demana, si us 
plau, discreció a qui ho sàpiga.

FAQ / i si?

Per a qualsevol dubte o pregunta, escriu-nos a 404homelessnotfound@assis.cat
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Quarta PUBLICACIÓ + foto 

Publicar a les 11:04h del dia 11/11/2015 
(matí) 

Durant 40 hores i 4 minuts he cedit el 
meu mur per una bona causa. 
Entra i descobreix-la: 

#404HomelessNotFound 
www.404homelessnotfound.org

PRIMERA PUBLICACIÓ 

Publicar a les 19h del dia 9/11/2015 
(tarda) 

Ara vaig en autobús o en metro, i 
ningú sap que vaig estar un any 
vivint al carrer.

4tips

_PUBLICACIONS_ 

1
tercera PUBLICACIÓ 

Publicar a les 21h del dia 10/11/2015 
(vespre) 

En veure’t sense llar, moltes persones 
et desprecien. Pensen que ets menys 
perquè tens menys. Però ets una 
persona igual.
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Les hores 
estan en 
format 
0-24h

Copia i enganxa 
el text dels 
requadres 
grocs per evitar 
errors.

Llegeix 
atentament les 
instruccions 
abans de publicar. 
Si tens algun 
dubte 
pregunta’ns.

* Recorda adjuntar la 
imatge-1. O si prefereixes 
pots imprimir la imatge-2 i 
fer-te una foto amb ella. 
(las dues imatges adjuntes 
a l’email en el que hi havia 
aquest document).

/// Publica el text de dintre dels 4 requadres grocs el dia i l’hora indicats ///

segona PUBLICACIÓ 

Publicar a les 11h del dia 10/11/2015 
(matí) 

Al carrer totes les nits són iguals. 
Són totes dolentes. De dia pots anar 
passant d’aquella manera... Però la 
nit és horrible.

2

Per a qualsevol dubte o pregunta escriu-nos a 404homelessnotfound@assis.cat
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• Recull totes les respostes/feedback que rebis: ja 
sigui el que publiquin els teus amics al teu mur, les 
trucades, missatges, visites, etc. Volem saber què 
senten i què et diuen els teus amics.  

• Com? 

๏ Fes captures de pantalla dels missatges 
digitals que rebis. 

๏ Apunta el que et vagin dient en un word. 
๏ O escriu-ho directament a l’email. 

• Envia’ns tot el feedback rebut el dia 11 de 
Novembre (dia que es desvelarà la campanya). 
Envia-ho a: 404homelessnotfound@assis.cat. Amb 
el material recollit farem un vídeo. 

• No et preocupis per la privacitat, no mostrarem 
públicament el nom dels teus amics.

feedback / reaccions

Escriu-nos a:  404homelessnotfound@assis.cat

+ dubtes?
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Contacte 

Alba Plana Sau 
404homelessnotfound@assis.cat

www.assis.cat 
www.404homelessnotfound.org
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