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QUÈ ÉS LA DIADA VIRTUAL 

La Diada Virtual és una proposta que pretén complementar una Diada Presencial que 

aquest any està molt limitada per la crisi sanitària en la que estem immersos. 

Es tracta d’implementar un instrument visible des de tot arreu que permeti mostrar al 

mon la força de l’independentisme en absència de les manifestacions massives dels vuit 

darrers anys, mitjançant la creació d’un mapamundi virtual en el que es vegin reflectits 

tant l’arrelament del sentiment independentista al territori com les seves extenses con-

nexions internacionals. 

Simultàniament, la Diada Virtual també vol ser un mitjà per mostrar el rostre solidari de 

l’independentisme català a través de la contribució econòmica que la seva implementa-

ció suposarà per a quatre sectors especialment castigats per la crisi com ara son la llen-

gua i la cultura, la salut, el social i el medi ambient. 

 

COM FUNCIONA LA DIADA VIRTUAL 

Per participar a la Diada Virtual s’ha d’adquirir el que anomenem codis QR. Aquests codis 

QR son un sistema identificatiu semblant als molt habituals codis de barres, però amb 

major capacitat. L’adquisició dels codis QR es pot fer, personalment, a les Assemblees 

Territorials i als supermercats Bonpreu-Esclat, juntament amb la samarreta de la Diada, o 

bé, per internet, a la web de la Diada Virtual (https://www.xarxaindependencia.cat). En 

tots els casos, el donatiu que es fa per cada codi QR és de 2 euros. Es poden adquirir 

tants com es vulgui. 

Un cop disposem del codi QR, a través de la mateixa web, haurem de verificar la seva va-

lidesa tot indicant un nom de fins a vuit caràcters i una ubicació i, finalment, podrem es-

tablir els vincles amb Territorials i persones que gairebé immediatament quedaran reflec-

tits al mapamundi en forma de línia que uneix les respectives ubicacions, sempre i quan 

aquestes estiguin separades al mapa. Si el vincle s’estableix entre dos codis QR ubicats a 

la mateixa població solament anirà augmentant la grandària del punt indicador de la po-

blació al mapa i el seu comptador de codis, però no es veurà reflectit en cap línia. 

Els procediments per a realitzar els passos descrits als paràgrafs anteriors son els se-

güents:  



1. ADQUISICIÓ DELS CODIS QR 

a) Seus de les Assemblees Territorials, paradetes de les AT o Bonpreu-Esclat 

En aquests casos s’obté el codi QR i la clau de validació en 

suport físic (normalment, una xapa o galeta, però també 

pot ser en cartonet). La figura adjunta mostra les dues ca-

res del format xapa: a una hi ha el codi QR i a l’altre la clau 

de validació. 

b) Per internet, a través de la web de la Xarxa Independència 

Per fer l’adquisició en línia hem d’accedir a la web https://www.xarxaindependencia.cat a 

través del mòbil, del portàtil, del PC o de la tauleta. Les imatges que segueixen il·lustren 

el procés. Pertanyen a un mòbil, però si es fa amb altres dispositius son semblants i, en 

tot cas, segueixen la mateixa seqüència. 

 

ACCEDIM A LA WEB 

(LA IMATGE MOSTRA 

LA PÀGINA PRINCI-

PAL)... 

... CAP AL FINAL DE LA 

PÀGINA PRINCIPAL 

PRESSIONEM SOBRE 

“NO, COM EL PUC 

ACONSEGUIR?”... 

... S’OBRE UNA NOVA 

PLANA AL FINAL DE LA 

QUAL INTRODUÏM LES 

NOSTRES DADES, EL 

NÚMERO DE CODIS QR 

QUE VOLEM I... 

... MÉS AVALL MAR-

QUEM LES DUES CASE-

LLES I PRESSIONEM 

SOBRE “PAGAMENT”, 
QUE SERÀ SUBSTITUÏT 

PER... 

... UN ESPAI A ON IN-

TRODUÏM LES DADES 

DE LA TARJA I, TOT SE-

GUIT, PRESSIONEM 

SOBRE “CONFIRMA 

DONATIU”. 

 

Un cop completat el procés anterior, rebrem un correu electrònic 

amb un fitxer d’imatge com el que es mostra a la figura de la dreta 

que conté el codi QR i la clau de validació. 

Aquesta imatge ens la guardarem al mòbil, portàtil, PC o tauleta 

per a poder utilitzar-la posteriorment. Pot ser útil, segons 

l’experiència de cadascú, imprimir-la en suport paper per a utilit-

zar-la com si fos la xapa o galeta del punt a).  



2. VERIFICACIÓ DEL CODI QR 

Ja disposem del nostre codi QR amb la seva clau de verificació en qualsevol dels formats 

possibles (xapa o galeta física, paper imprès o imatge guardada al nostre dispositiu). 

El primer pas serà verificar la validesa del codi QR. Per això seguirem els següents passos, 

segons el dispositiu que estem utilitzant. 

a) Mòbil 

 

ACCEDIM A LA WEB (PÀGINA 

PRINCIPAL) I PRESSIONEM 

SOBRE LES TRES RATLLES HO-

RITZONTALS DE LA PART SU-

PERIOR DRETA... 

... ES DESPLEGA EL MENÚ I 

TRIEM L’OPCIÓ “VERIFICA-

CIÓ”... 

... S’OBRE UNA NOVA PLANA I 

ANEM BAIXANT... 
... FINS TROBAR L’ESPAI NE-

GRE AMB DOS SÍMBOLS (CÀ-

MERA I SAFATA) I A SOTA UN 

ESPAI PER INTRODUIR LA 

CLAU. 

 

 

Aquests símbols de la càmera i la safata ens indiquen les dues possi-

bilitats que tenim per a “escanejar” el nostre codi QR. 

Utilitzarem la càmera quan tinguem el codi QR fora del mòbil, com, 

per exemple, en una xapa o galeta, imprès en un paper o a la panta-

lla de qualsevol altre dispositiu com ara la tauleta, el portàtil o el PC. 

En pressionar sobre el símbol de la càmera, s’obrirà la càmera del 

mòbil (imatge de la dreta) i només caldrà enquadrar el codi QR entre 

les marques que apareixen per a que de manera automàtica resti 

“escanejat” a la web. 

Si, pel contrari, tenim el codi QR emmagatzemat al mateix mòbil, 



aleshores farem servir el símbol de la safata. 

En pressionar-lo, se’ns obrirà l’opció per localitzar la imatge dintre 

del mòbil (imatge de l’esquerra), sigui per haver fet prèviament una 

fotografia de la xapa o galeta o del paper imprès, o sigui per haver-lo 

guardat al mòbil directament des del correu electrònic de la compra. 

Normalment, la ubicació de les imatges a un mòbil sol ser la “Gale-

ria” d’imatges, però en el cas de la descàrrega des del correu pot es-

tar a l’apartat de “Descàrregues” de l’opció ”Els meus fitxers”. 

Un cop localitzat, només caldrà seleccionar-lo per a que de manera 

automàtica resti “escanejat” a la web de la mateixa manera que en 

el cas anterior. 

Un cop “escanejat” el nostre codi QR a la web, només restarà intro-

duir la clau que acompanya el codi i pressionar “VERIFICA” (imatge 

de la dreta). 

Si la verificació és correcte, la mateixa web ens demanarà que po-

sem un sobrenom d’un màxim de vuit caràcters i que indiquem la 

ubicació que correspondrà a aquest QR. 

Si el procés de verificació s’ha realitzat correctament, la web ens ho 

notificarà i a partir d’aquest moment podrem “ENTRAR”-hi a la web 

tantes vegades com vulguem, utilitzant aquest codi QR i la seva clau 

i, entre altres coses, generar els set vincles a que ens dona dret. 

La verificació l’haurem de fer per a cadascun dels codis QR que tin-

guem sense que hi hagi cap limitació en aquest sentit. 

b) Tauleta / Portàtil amb càmera / PC amb càmera 

El procediment per fer la verificació del codi QR en una tauleta, portàtil amb càmera i PC 

amb càmera és bàsicament el mateix que el que fem servir amb un mòbil. Només hi ha 

petites diferències que exposarem a continuació. 

-Els menús de la web 

Mentre que el menú de la web al mòbil roman ocult fins que es pressiona sobre les tres 

ratlles horitzontals de la part superior dreta de la pàgina, tal i com hem vist a les imatges 

anteriors, el menú de la web per a tauletes, portàtils o PC es mostra visible des de bon 

començament a la part superior de la pantalla. Les opcions que mostraran, però, son les 

mateixes en ambdós casos. 



 

La imatge mostra els diferents menús de la web segons es tracti del mòbil o de la resta de 

dispositius. 

-La càmera 

Quan en el procediment per a 

mòbils parlem d’”escanejar” el 

codi QR mitjançant la utilitza-

ció de la càmera, pressionant 

sobre el símbol que ho indica, 

tots veiem clar que es tracta 

d’orientar el mòbil de manera 

que enfoquem el codi. 

Doncs bé, en el cas dels portàtils i PC amb càmera, per a “escanejar” el codi QR que tin-

drem a la xapa o galeta, al paper o a un altre dispositiu com ara el mòbil, el que haurem 

de fer és presentar-lo amb el codi visible al davant de la càmera de l’ordinador. Així, de 

manera automàtica la web el reconeixerà (a la imatge veiem com fer-ho). 

c) Portàtil o PC sense càmera 

En el supòsit de que el nostre portàtil o PC no disposi de càmera, l’única opció possible 

serà la d’emmagatzemar a l’ordinador una imatge del codi QR i fer servir el símbol de la 

safata localitzar-lo. Automàticament quedarà “escanejat”. 

3. ESTABLIR VINCLES 

Com comentàvem al principi, la principal funció de la Diada Virtual és la de generar un 

mapa de vincles que visualitzi l’arrelament del sentiment independentista al territori i les 

àmplies connexions a nivell internacional. 



El sistema de codis QR implementat permet establir aquests vincles. Fins ara hem vist 

com adquirir els codis i com verificar-los. Ara veurem com procedir per a l’establiment 

dels vincles que cada codi QR permet: un vincle amb una Assemblea Territorial o Exterior 

de l’ANC, un vincle amb un dels quatre blocs solidaris i cinc vincles amb persones. 

En primer lloc, recordar que, un cop verificat, sempre que vulguem operar a la web amb 

un codi QR concret haurem de validar-nos prèviament a través de l’opció de menú “EN-

TRAR”, procedint a l’”escanejat” del QR i introduint la corresponent clau. Un cop validat 

ja podrem començar a establir vincles. Veiem les diferents possibilitats. 

a) Com vincular-nos amb una Assemblea Territorial 

Si no ho estem, ens validem a la web amb el codi QR que vulguem utilitzar. Seleccionem 

l’opció de menú “VINCLES” i després “A UNA ASSEMBLEA DE BASE” –de fet es tracta 

d’Assemblees Territorials o Exteriors ja que no es pot accedir a les Assemblees Sectorials 

ni a l’Assemblea de Joves-. En el cas dels mòbils, el menú permet accedir directament “A 

UNA ASSEMBLEA DE BASE”. 

Cap al final de la pàgina, una llista desplegable ens permetrà triar l’AB que vulguem i, fi-

nalment, confirmarem la vinculació, que quedarà així establerta i ja no podrem canviar. 

b) Com vincular-nos amb un Bloc Solidari 

Com sempre, si no ho estem, ens validem a la web amb el codi QR que vulguem utilitzar. 

Seleccionem l’opció de menú “VINCLES” i “A UN BLOC”. En el cas dels mòbils es pot acce-

dir directament a “A UN BLOC”. 

Cap al final de la pàgina, un nou llistat desplegable ens permetrà triar un dels quatre 

Blocs disponibles –Llengua i Cultura, Salut, Social i Medi Ambient-. A continuació, confir-

mem la vinculació i, com en el cas anterior, ja no podrem modificar-la. 

c) Com vincular-nos entre persones 

La vinculació entre persones exigeix, a diferència de les AB o els Blocs, que les dues per-

sones que volen vincular-se entre si estiguin d’acord. Exigeix també que les dues perso-

nes disposin d’un codi QR amb algun dels cinc vincles a persones disponible. Finalment, 

com que per completar el procés de vinculació cal que una de les persones passi a l’altre 

el seu codi QR, serà necessari que pactin entre elles la manera de fer-ho. 

Les aplicacions de missatgeria, com ara el correu electrònic, whatsapp, telegram i altres, 

permeten aquesta entrega de forma senzilla a partir d’una simple fotografia del codi. 

Qualsevol sistema, però, és vàlid si permet que qui gestioni la vinculació dels dos disposi 

del codi QR de l’altre.  

Veiem què ha de fer cadascuna de les dues persones. 



La persona que gestionarà el vincle (AAAAAA) haurà d’assegurar-se de disposar del codi 

QR de la persona a vincular (BBBBBB) i un cop en disposi haurà de fer el següent: 

 

AAAAAA, DESPRÉS DE VA-

LIDAR-SE A LA WEB, TRIARÀ 

L’OPCIÓ “A UNA PERSONA” 

DEL MENÚ (O “VINCLES” I “A 

UNA PERSONA”, SI ÉS UN PC) 

... S’OBRIRÀ LA PÀGINA DE 

VINCLES... 
...I CAP AL FINAL S’HA DE 

PRESSIONAR SOBRE “CO-

MENÇA!”.  
S’OBRIRÀ UNA ALTRA PÀGINA 

QUE... 

...ÉS A ON S’“ESCANEJARÀ”, 
TAL I COM HEM FET ANTERI-

ORMENT, EL CODI QR DE LA 

PERSONA AMB QUI VOL ES-

TABLIR EL VINCLE (BBBBBB) 

 

 

UN COP “ESCANEJAT” EL CO-

DI, PRESSIONARÀ SOBRE 

“CONFIRMA EL VINCLE”... 

... I, SI TOT ÉS CORRECTE, SE 

LI NOTIFICARÀ L’ENVIAMENT 

DE LA PETICIÓ A BBBBBB 

PER COMPROVAR-HO, POT 

DESPLEGAR EL MENÚ I ANAR 

A “LES MEVES DADES” 

AQUÍ VEURÀ EL VINCLE AMB 

BBBBBB EN COLOR TARON-

JA. QUAN AQUEST L’ACCEPTI 

CANVIARÀ A COLOR BLAU. 

 



I què ha de fer la persona que rep la petició de vincle? Veiem. 

 

BBBBBB, HAURÀ DE 

VALIDAR-SE A LA WEB, 
I TRIAR L’OPCIÓ “A 

UNA PERSONA” DEL 

MENÚ (O “VINCLES” I 

“A UNA PERSONA”, SI 

ÉS UN PC)... 

... S’OBRIRÀ LA PÀGINA 

DE VINCLES A PERSO-

NES I MOSTRARÀ UNA 

NOTIFICACIÓ CONFOR-
ME TÉ UNA PETICIÓ DE 

VINCULACIÓ PENDENT 

D’ACCEPTAR... 

... QUE, CAP AL FINAL 

DE LA PÀGINA LI INDI-

CA QUI FA LA PETICIÓ 

(AAAAAA) I LI PERMET 

ACCEPTAR O REBUTJAR 

PREMENT EL BOTÓ 

CORRESPONENT. 

SI S’ACCEPTA SURT EL 

MISSATGE D’ESTABLI-
MENT DE VINCLE... 

... I SI ES VOL COM-

PROVAR ACCEDIM A 

L’OPCIÓ “LES MEVES 

DADES” DEL MENÚ I 

VEUREM EL VINCLE EN 

COLOR BLAU, INDICA-

TIU DE QUE ÉS FERM. 

 

4. LA VISUALITZACIÓ DELS VINCLES. ELS MAPES 

La visualització tant dels vincles personals com els generals es fa, un cop validat a la web, 

triant l’opció de menú “LES MEVES DADES”, a on podem veure per defecte “El meu ma-

pa”, que mostra els vincles establerts amb el codi QR amb el que ens hem validat, i, a so-

ta, un botó (“MAPA GENERAL”) que ens portarà al mapa que conté tots els vincles esta-

blerts per tothom fins aquell moment. 

5. NOTES FINALS 

 El sobrenom i la població assignats a un QR no son modificables. Tampoc els vincles 

un cop establerts i/o acceptats 

 Un codi QR es pot recarregar des del menú de la web 

 Els codis QR es poden regalar sense cap problema. Només cal adquirir-los i entregar-

los o enviar-los a qui es vulgui. No hi ha límit en l’adquisició de codis QR 

 En cap moment, la web registra dades personals. Sols es crea un mapa de relacions 

(línies) entre persones i entre persones i Assemblees basat en la ubicació. 

 La web es desconnecta després de 10 min. sense activitat. Després, caldrà validar-se 

de nou 

 En cas de dubte, la web disposa d’un apartat de “PREGUNTES” al menú 


