Benvinguda a la Fediverse
0) Iniciació: és important presentar-se usant etiquetes com #Hola #Fediverse
#Presentació i altres que t’identifiquin. Comença a seguir a altres usuàries per ampliar
la teva xarxa i visita l’etiqueta #amadrinaje per conèixer millor l’ecosistema.
1) Escriptura: intenta, en la mesura dels possibles, escriure correctament. La
puntuació és important i evita malentesos. Rellegeix tres cops el que vols publicar.
2) Contingut: crea contingut de qualitat. Tens l’oportunitat d’expressar-te: dedica
temps a crear la teva pròpia narrativa i comparteix coses que mereixin la pena ser
llegides, vistes o escoltades.
3) Línies de temps: en tenim tres. La d’«inici» o «flux personal» mostra a les usuàries
que segueixes; la «local» o «flux públic del node», a totes les usuàries del node en el
que participes; la «federada» o «xarxa coneguda», mostra a les amigues de les teves
amigues, usuàries que interaccionen entre nodes que federen entre ells.
4) Públics: la Fediverse és pública i té els seus riscos (trols, bots...). La línia federada és
carn de canó d’escrapejos i no tot té que passar per allà. Abans de publicar pots escollir
entre les quatre icones de sota la caixa de text: el sobre és un missatge privat i es
mostrarà només a qui mencionis; el cadenat tancat només envia a les teves seguidores;
el cadenat obert només publica en línies locals; i bola del món publica a tota la
Federació. Posa #nobot a la teva biografia per intentar evitar escrapejos.
5) Diversitat: si us plau, quan et dirigeixis a algú que encara no coneixes fes-ho amb
molt de respecte i prudència. Intenta recordar que som una comunitat molt diversa i
que els sobrenoms no defineixen gaire: és recomanable entrar als perfils per tenir en
compte si aquella usuària detalla com vol que se li dirigeixin: she/her, they/them, etc.
6) Crossposting: evita automatitzar-lo. Si volem llegir-te a una altra xarxa ho farem,
però no ens obliguis a llegir una informació descontextualitzada que no t’hem demanat.
7) Impertinència: quan intervinguis en una conversa intenta ser humil i aportar les
teves pròpies opinions i coneixements. I si pixes fora de test, simplement disculpa’t.
Blocar, aquí, no és una primera opció. Dialoga primer amb respecte.
8) Linxaments: això no existia abans de l’última onada de desembre 2019. Si us plau,
no facis captures de pantalla, no parlis a les esquenes ni cridis a «expulsions massives».
Per fer això ja hi ha l’ocellot. Ajuda’ns a mantenir la convivència a la Fediverse.
9) Egos: sempre és millor silenciar a una usuària irrespectuosa que fer-li el joc i omplir
les línies de temps amb guerres d’egos. Si constantment veus publicacions d’una
usuària molts contràries a la teva manera de pensar, silencia-la.
10) Admissió: a ca l’ocellot només hi ha un lloc on estar, però aquí n’hi ha molts i
cadascun té les seves regles. Informa’t abans d’entrar i no et sorprenguis si et fan fora
per incomplir les regles. Estàs a casa d’una altra i és dret d’admissió, no censura.
11) Ajut: no et tallis en preguntar. Tothom ha estat novell en alguna cosa i aquest és un
lloc on estem desitjant ajudar. Usa l’etiqueta #Ajuda

Informació addicional
•

Crossposting: hi ha eines que permeten establir ponts entre la federació i eines
privatives, com Twitter. Hi ha usuàries que emeten des de privatives i envien una
còpia de la publicació a la Fediverse. Es considera un lleig a la comunitat fer-ho
des de Twitter a la Fediverse i caldria fer-ho al revés: publica a la Fediverse i fes
una còpia de la publicació a Twitter.

•

Scrapping: (mal traduït com a escrapeig) és una tècnica de captura de dades.
Com la Fediverse és pública qualsevol pot escrapejar el contingut de línies de
temps federades. Normalment ho fan bots programats per persones i que es
pugui fer no vol dir que s’hagi de fer. De fet, hi ha moltes persones en contra
d’enregistrar, per sempre, les entrades de les usuàries. Un dels escrapejos més
sonats del 2020 va ser el de la Universitat de Milà.
https://likeable.space/notice/9qwGoknsLbUGV0M5lQ

Aquest text és una adaptació i ampliació del treball col·lectiu de diverses fedizens,
usuàries de la Fediverse. Es treballar en un pad i va ser fruit de les dinàmiques
d’algunes usuàries de Twitter que, seguint la influència d’algunes altres, van
desembarcar a la Fediverse al gener de 2020.

