La Colla de Dimonis de Massalfassar
Com estar al corrent de les notícies de la Colla (Sindicació RSS)
En aquest document us explique amb un exemple com estar al corrent (pràcticament a l'instant) dels
canvis que es vagen produint en la web de la Colla de Dimonis de Massalfassar.
L'exemple que us propose és per a un client de correu, en concret el Mozilla Thunderbird
(http://www.mozilla.org), però amb un navegador que tinga aquesta opció aneu a poder fer (quasi)
el mateix.
Comencem, doncs.
1) Primer de tot, creem un compte nou, però en lloc de triar que siga un compte de correu,
seleccionem l'opció de Blocs i fonts RSS:

Nota important: per a poder tindre accés a aquest servei de subscripció a fonts RSS, heu d'haver
ho seleccionat durant la instal∙lació del client de correu. En la instal∙lació predeterminada no
s'instal∙lat dit servei. També teniu multitud de plugins o afegitons que et permeten de sindicar amb
diverses fonts (RSS, atom,...).

2) Li poseu nom al compte, per exemple La Colla RSS. I ja està creat el compte.
3) Seleccionem el compte que acabem de crear a la barra lateral del nostre client de correu i li
donem a Gestionar les subscripcions:

4) Ens ha d'aparèixer una pantalla com aquesta, on fem clic en Afegeix:

5) Afegim en el quadre de text on posa URL de la font:

6) L'adreça que podeu trobar ací, per exemple:

Li doneu a Acceptar i ja està!!

Exemple d'ús:
Òbric el meu client de correu i de pas que llig els emails que tinc a les meues bústies, llig també les
fonts de notícies.
Seleccione a la barra lateral les RSS de la Colla i podeu veure amb què em trobe:

Em trobe amb els titolars de les últimes entrades de la web, a més a més de qui ha fet l'enviament i
amb quina data.
Si m'interessa llegir el que ha escrit l'administrador, llavors el que faig és fer doble clic a un titolar
com si es tractara de un mail més, i llavors el que podré llegir serà una cosa així:

des d'on puc accedir directament a la web, si m'interessa o llegir el que ha penjat l'administrador.
Així de senzill.
També es pot fer, per exemple, amb el navegador Mozilla Firefox, però aquesta vegada és més
senzill.
Tan sols heu de fer clic en l'icona de la barra inferior a la dreta, en aquest cas de color taronja:

Lla vors us preguntarà quin tipus de font de notícia voleu (RSS 1.0, RSS 2.0, atom...)
Trieu la font de notícies RSS i llavors, a les Adreces d'interés del vostre navegador us apareixerà
una adreça activa on podreu llegir els titolars de les últimes entrades a la web cada vegada que obriu
el navegador.
Això és tot.
Si teniu cap dubte, ja sabeu!!

