La Colla de Dimonis de Massalfassar
Com publicar un esdeveniment en el calendari de la web
Entendre el concepte:
–

Publicar una informació i també incorporar-la al calendari
Fins ara per a publicar, simplement escrivíem un post al wordpress i prou.
Si el que volem també és afegir aquest esdeveniment al calendari, haurem de fer un altre
post “futur” que enllace amb el post que conté tota la informació.
Exemple:
Post que conté tota la informació:
http://web.massalfassar.org/les-nits-de-mil-dimonis/programacio-novembre-2005/
Post futur publicat que enllaça amb el post anterior:
http://web.massalfassar.org/2005/11/25/154/
Així tenim que el segon post, el futur, és el que s'incorpora al calendari, mentre que el
primer conté tota la informació. Perquè fer-ho així? Perquè els posts futurs no apareixen al
wordpress en portada a l'hora de publicar-los. Aleshores cal fer un enviament normal que
conté la informació que volem publicar amb data d'avui, i un altre amb data futura per a
incorporar al calendari i que enllace amb el que té tota la informació.

- Publicar solament la notícia d'un esdeveniment
També podem publicar esdeveniments al calendari que no enllacen amb cap enviament, sinó
que simplement mostren la informació d'un acte que va a passar en dates pròximes.
Exemple:
http://web.massalfassar.org/2005/11/26/153/
En aquest enllaç he volgut posar al informació d'un concert que La Corbella m'ha passat per
correu. No vull donar cap més informació, simplement informar de l'acte.

Com fer tot açò:
La publicació normal ja la sabeu:
http://web.massalfassar.org/com-publicar.pdf

Com publicar un esdeveniment al calendari?
Escriviu un enviament normal però seleccioneu únicament la nova categoria “Calendari” com a
categoria de l'escrit. (Deseleccioneu les altres...)

Si voleu enllaçar amb algun post que heu enviat anteriorment, simplement heu de posar un enllaç.

Una vegada fet açò, sols cal canviar la data del enviament.
A l'editor, més cap avall, feu clic en “Editar marca horària” de manera que estiga seleccionat.
Modifiqueu la data convenientment afegint el dia en què serà l'acte i fins i tot l'hora:

Fixeu-vos que encara que estic publicant amb data 24 de novembre, he posat que l'esdeveniment
serà el 26 de novembre a les 23:30 hores.
Ja tan sols queda publicar l'enviament fent clic al botó “Publicar” o “Desar” que està més amunt.
Amb això l'enviament no eixirà en portada i tindrem al nostre calendari publicat un acte més que es
va a celebrar a la comarca o País els propers mesos.
NOTES:
Recordeu publicar l'hora correcta o una aproximada de l'acte, perquè dita hora apareix a la llista.
Comproveu-la sempre.
Més endavant, en un futur molt pròxim, milloraré l'estètica del calendari.
Salut dimonis!!

