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Reflexionant encara sobre la revolució dels 140 caràcters. Enhorabona @genisroca @CarlesCapde @DidacLee
@saulgordillo #Catosfera #Twitter
28-Mar-11 14:17 | gustrell

RT @cdigital2011: Vídeo de la intervenció de @saulgordillo a #Catosfera 2011 http://bit.ly/hby7I3 Gràcies a
@llibertats #Granollers @CTUGranollers
28-Mar-11 13:30 | saulgordillo

El hastag #catosfera és trending tòpic tot el cap de setmana: Divendres i dissabte la comunitat catalana a la xa...
http://bit.ly/huX9W0
28-Mar-11 13:11 | Llengua

Vídeo de la intervenció de @saulgordillo a #Catosfera 2011 http://bit.ly/hby7I3 Gràcies a @llibertats #Granollers
@CTUGranollers
28-Mar-11 12:24 | cdigital2011

RT @diariara: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
28-Mar-11 12:21 | cdigital2011

Després de #catosfera m'és difícil d'entendre q fins el 9è ponent no surti el tema 2.0 i gràcies a @saulgordillo
#comunicaciopolitica
28-Mar-11 11:08 | Toni_G_Estevan

El hastag #catosfera és trending tòpic tot el cap de setmana: Divendres i dissabte la comunitat catalana a la xa...
http://bit.ly/huX9W0
28-Mar-11 11:05 | Cataloccitania

El hastag #catosfera és trending tòpic tot el cap de setmana http://bit.ly/fzfKa1
28-Mar-11 11:05 | racocatala

RT @jaumecanut: Google considera el català una de les 10 llengües més actives del món http://bit.ly/dJvCHG
(via @joanfoguet) #catosfera
28-Mar-11 10:12 | marialunac

#catosfera va ser notícia alTelenotícies migdia 26/03/2011, minut 26:43' i em trobareu http://bit.ly/gCrBgn
#granollers
28-Mar-11 10:08 | AMANDARAMOSG

#catosfera Granollers i la importància dels continguts web http://tinyurl.com/65o6m9k
28-Mar-11 09:38 | be_arambee

RT @rafamilan "Els músics i la xarxa. 4 idees al fil de la #Catosfera" un nou post a #temptatives
http://bit.ly/hYgs4h
28-Mar-11 09:32 | CristinaRiera

RT @rafamilan "Els músics i la xarxa. 4 idees al fil de la #Catosfera" un nou post a #temptatives
http://bit.ly/hYgs4h
28-Mar-11 08:41 | mardiaca

Jornada s/comunicació,politica i governs locals.Ramon Font parla d TDT. Després d'anar a #catosfera això és
0.0
28-Mar-11 08:38 | Toni_G_Estevan

Vídeo de la intervenció a #Catosfera 2011 http://t.co/g4saZ7N Gràcies a @llibertats cc: @cdigital2011
28-Mar-11 08:25 | saulgordillo

RT @albertcuesta: Twitter: He de pixar; Facebook: Ja he pixat! Foursquare: Estic pixant aquí; YouTube: Mira
com pixo!; LinkedIn: Pixo molt bé #catosfera
27-Mar-11 22:50 | paquillofcb

RT @albertcuesta: Twitter: He de pixar; Facebook: Ja he pixat! Foursquare: Estic pixant aquí; YouTube: Mira
com pixo!; LinkedIn: Pixo molt bé #catosfera
27-Mar-11 22:41 | claralapiedra

RT @sergicollnin: Gran anàlisi de #Twitter !! “@saulgordillo: La meva intervenció a la #Catosfera 2011 penjada a
YouTube http://t.co/R4L5OL4”
27-Mar-11 22:30 | RogerBuch

Veig que no s'ha entés l'ironia del meu tweet. No sóc el cap de Continguts dEl Terrat com publiquen alguns blogs
que parlen de la #catosfera
27-Mar-11 22:18 | adriaserra

per pensar-ne RT @rafamilan: "Els músics i la xarxa. 4 idees al fil de la #Catosfera" un nou post de @mardiaca
http://bit.ly/hYgs4h
27-Mar-11 22:18 | La_EXca

"Els músics i la xarxa. 4 idees al fil de la #Catosfera" un nou post de @mardiaca a #temptatives
http://bit.ly/hYgs4h
27-Mar-11 22:16 | rafamilan

RT @genisroca: El video de la meva intervenció a la #catosfera, gràcies a @llibertats
http://youtu.be/rLfC9Mop-BA
27-Mar-11 22:15 | jordigpas

Gràcies a la #catosfera alguns mitjans i blocs m'han ascendit a cap de continguts de El Terrat. Ja ho saps
@josecorbacho: demisión!
27-Mar-11 22:09 | adriaserra

@xberneda, estic d'acord amb en @mcirac... Després de #catosfera vaig tenir moltes ganes de comprar-me
unes #Munich!! :)
27-Mar-11 21:58 | VeroRioja

RT @saulgordillo: La meva intervenció a la #Catosfera 2011 penjada a YouTube http://ves.cat/axGM
27-Mar-11 21:50 | mirballgo

RT @genisroca: +1 RT @AmadeuBrugues: Un twit d'agraiment molt especial per @ntouzon per la magnífica
tasca d'acolliment i organització a la #catosfera!
27-Mar-11 21:48 | emilisanchez

Gran anàlisi de #Twitter !! “@saulgordillo: La meva intervenció a la #Catosfera 2011 penjada a YouTube
http://t.co/R4L5OL4”
27-Mar-11 21:41 | sergicollnin

RT @RocaSalvatella: RT @genisroca: El video de la meva intervenció a la #catosfera, gràcies a @llibertats
http://youtu.be/rLfC9Mop-BA
27-Mar-11 21:32 | gprieto2

RT @RocaSalvatella: RT @genisroca: El video de la meva intervenció a la #catosfera, gràcies a @llibertats
http://youtu.be/rLfC9Mop-BA
27-Mar-11 21:22 | mtorne8

La meva intervenció a la #Catosfera 2011 penjada a YouTube http://ves.cat/axGM
27-Mar-11 20:58 | saulgordillo

Presència virtual a la #catosfera - Malgrat no figurar entre els ponents de la Catosfera de Granollers, i no...
http://tumblr.com/xcr1wheqdh
27-Mar-11 19:48 | albertcuesta

RT @aenteg: Ahir @guillemalsina al TN Migdia http://bit.ly/gCrBgn #catosfera cap al minut 27
27-Mar-11 19:45 | butlletiaticat

RT @diariara: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:40 | Altresbcn

RT @diariARA: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:34 | sergimorera

Ahir @guillemalsina al TN Migdia http://bit.ly/gCrBgn #catosfera cap al minut 27
27-Mar-11 19:31 | AENTEG

RT @AmadeuBrugues: Ah! Un twit d'agraiment molt especial per @ntouzon per la seva magnífica tasca
d'acolliment i organització a la #catosfera!
27-Mar-11 19:28 | daniel_julia

RT @AmadeuBrugues: Ah! Un twit d'agraiment molt especial per @ntouzon per la seva magnífica tasca
d'acolliment i organització a la #catosfera!
27-Mar-11 19:25 | DonAire

RT @diariara: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:25 | DonAire

RT @diariARA: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:23 | jordi_sanchez

RT @diariara: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:18 | monicallorente

@Sergi felicitats per la #samarretadelsergi i la #catosfera. Com va anar? Vas gravar alguna cosa pel proper
#Microbis?
27-Mar-11 19:13 | rogersv

RT @diariara: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:02 | llumsdeneo

La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades al Twitter: http://ow.ly/4njzP
27-Mar-11 19:00 | diariara

RT @EvaBerruezo: @llumsdeneo Després de la #catosfera també li toca el torn a les jornades de periodisme i
TIC http://bit.ly/hoBIlR
27-Mar-11 18:59 | llumsdeneo

RT @agenciaacn: La #catosfera tanca la quarta edició amb més de 1.500 piulades i convertint-se en el tema
més comentat del moment http://ves.cat/axF3
27-Mar-11 18:52 | leenamrius

+1:) RT @AmadeuBrugues twit d'agraiment molt especial per @ntouzon per la seva magnífica tasca d'acolliment
i organització a la #catosfera!
27-Mar-11 18:17 | trinamilan

Ah! Un twit d'agraiment molt especial per @ntouzon per la seva magnífica tasca d'acolliment i organització a la
#catosfera!
27-Mar-11 18:09 | AmadeuBrugues

@puntcat #piulemxpuntCAT #Catosfera www.doommaster.cat
El bloc d'en DooMMasteR

27-Mar-11 17:49 | doommaster_cat

Ahir sortia al TN Migdia http://bit.ly/gCrBgn #catosfera cap al minut 27
27-Mar-11 17:44 | guillemalsina

@llumsdeneo Després de la #catosfera també li toca el torn a les jornades de periodisme i TIC http://bit.ly/hoBIlR
27-Mar-11 17:09 | EvaBerruezo

RT @crissalbranera: Twitter: He de pixar; Facebook: Ja he pixat! Foursquare: Estic pixant aquí; YouTube: Mira
com pixo!; LinkedIn: Pixo molt bé #catosfera
27-Mar-11 17:00 | leixet

@puntcat http://t.co/wpcII9g #piulemxpuntCAT #catosfera
27-Mar-11 16:49 | natxomr

Notícia del @3cat24 sobre la #catosfera, la foto és meva :) http://ves.cat/axFk
27-Mar-11 15:37 | estercita

RT @crissalbranera: Twitter: He de pixar; Facebook: Ja he pixat! Foursquare: Estic pixant aquí; YouTube: Mira
com pixo!; LinkedIn: Pixo molt bé #catosfera
27-Mar-11 15:32 | goncalcalvo

@marcvidal Totalment d'acord amb tu #catosfera
27-Mar-11 15:22 | quotidianitats

Ara que tinc una estona, em poso a mirar algun vídeo de la #catosfera, gràcies a @llibertats. Com sempre,
interessantíssim @genisroca
27-Mar-11 14:46 | cubelespetit

I, després de la #Catosfera, ara li toca el torn a la Setmana de la comunicació a la UdL 2.0. http://bit.ly/gXtZaY
27-Mar-11 14:32 | llumsdeneo

@ignasitf Sempre que vulguis, amb aquest tema treuríem suc! Gràcies, i demà ja m'explicaràs què tal per la
#catosfera, fijo k vas triomfar!!
27-Mar-11 14:16 | JoanTejedor

:) RT @EduardMalgrat: @alvaromartinez Bona participació a la #catosfera i motl bon projecte @musicalliure
27-Mar-11 12:57 | musicalliure

La #Catosfera ha girat en torn Twitter potser en excés. Els blocs segueixen amb força a la Catosfera
27-Mar-11 12:36 | EduardMalgrat

RT @3cat24: La #Catosfera certifica l'adopció del Twitter com a eina professional i per l'entreteniment. @janquim
dóna els detalls http://bit.ly/gD5Z1S
27-Mar-11 11:41 | annapiu

@janquim escriu que la #catosfera certifica l'adopció del Twitter com una eina professional i per a l'entreteniment
http://bit.ly/hXMDfU
27-Mar-11 11:40 | cdigital2011

RT @3cat24 La #Catosfera certifica l'adopció del #Twitter com a eina professional i per l'entreteniment vía
@janquim http://bit.ly/gD5Z1S
27-Mar-11 11:36 | rbert77

@puntcat Un blog per quan s'acaben les idees! http://www.lacuinavermella.cat #catosfera #piulemxpuntCAT
27-Mar-11 11:32 | mrodriguezsanz

RT @cdigital2011: Per aquells que no hagueu pogut llegir el relat de @trinamilan del 1r dia de la #catosfera el
teniu en aquest enllaç http://bit.ly/eo3WoZ
27-Mar-11 11:27 | annapiu

La #Catosfera certifica l'adopció del Twitter com a eina professional i per l'entreteniment. @janquim dóna els
detalls http://bit.ly/gD5Z1S
27-Mar-11 11:12 | 3cat24

De nou, gràcies a @janquim per la crònica de la 2a jornada de #catosfera al @3cat24 http://t.co/Rser23m
27-Mar-11 11:12 | albertcuesta

@estercita Error en l'enllaç! La foto del teu twitter apareix en la notícia sobre la #catosfera del @janquim
http://bit.ly/e3uwGn
27-Mar-11 11:00 | 3cat24

crònica de la 2a jornada a la #catosfera http://www.3cat24.cat/noticia/1123346 per al @3cat24 : cercled humor i
futbol, #alguhohaviadedir
27-Mar-11 10:57 | janquim

Molt interessant la taula rodona a la #Catosfera. Gràcies @gatrecords @alvaromartinez @cdigital2011
@janquim @Viasona
27-Mar-11 10:49 | arnausabate

@irodon Ei... que t'hem trobat molt a faltar a la #catosfera, t'hauria agradat molt! :)
27-Mar-11 10:48 | ntouzon

@estercita Hem utilitzat una foto del teu twitter per a la notícia sobre la #catosfera del @janquim per al
3cat24.cat http://bit.ly/hCsBV4
27-Mar-11 10:46 | 3cat24

@musicalliure Gràcies a vosaltres. Una taula molt interessant i amb opinions molt diverses, el que vol ser la
#catosfera @alvaromartinez
27-Mar-11 10:46 | ntouzon

RT @saulgordillo: Revolució Twitter a la #Catosfera 2011 - Saül Gordillo http://t.co/LxrrUhV cc @estolcat
@soniagraupera @pauolivella @xbermudez @albertcuesta
27-Mar-11 10:34 | estolcat

@alvaromartinez Bona participació a la #catosfera i motl bon projecte @musicalliurecat
27-Mar-11 10:31 | EduardMalgrat

