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A les vostres mans teniu el nou manual que us ajudarà a gestionar i obtenir 
la màxima rendibilitat de tots els serveis que us ofereix el Comissionat per a 
la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí, des del correu ciutadà @
rubidigital.cat, els blocs personals, els àlbums de fotos i l’espai en disc, fi ns al 
servei d’informació gratuïta Rubí al teu mòbil, per posar uns exemples.

A més, en aquest manual trobareu també un apartat que us guiarà en la utilit-
zació de la nova eina que ha distribuït el Comissionat als ciutadans i les ciuta-
danes de Rubí: un live CD amb el sistema operatiu GNU/Linux i els programes 
lliures d’ús més habitual que podreu utilitzar sense haver de fer cap instal·lació 
al vostre ordinador. Al manual Iniciació al programari lliure trobareu com uti-
litzar bona part dels programes que trobareu al CD, com ara les aplicacions 
ofi màtiques de l’OpenOffi ce, el navegador Mozilla Firefox i el gestor de correu 
Mozilla Thunderbird, i el programa de tractament d’imatges Gimp, entre d’altres. 
No obstant, i per a una millor gestió de la resta de programes que s’inclouen, el 
Comissionat pren el compromís d’elaborar un tercer manual on es recullin tots 
els programes de gestió multimèdia que no apareixen al primer manual.

Òbviament, el Comissionat segueix apostant per expandir i normalitzar la intro-
ducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la societat 
civil partint de l’alternativa més econòmica i justa socialment, el programari lliu-
re i el sistema operatiu GNU/Linux. 

Desitgem que aquest nou manual que posem al vostre abast us sigui de la mà-
xima utilitat i que descobriu noves maneres de crear i fer xarxa.



Autors:
Xavier Conde Rueda
Francesc Dorca i Badia

Responsable del projecte: 
COMISSIONAT PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

Rambleta de Joan Miró, s/n
Edifici Rubí Desenvolupament - 08191 Rubí
Tel.: 93 581 39 00
a/e: csiajrubi@rubidigital.cat
www.rubidigital.cat

Dipòsit legal: M-10542-2007

Serveis editorials:

©EDIT LIN EDITORIAL, S.L
Avda. Portugal, 85- local - 28011 Madrid
Tel.: 91 577 03 55
www.librosdelinux.com
info@librosdelinux.com

Disseny i maquetació:
CARLOS MONTES

Aquesta obra és publicada d’acord amb la llicència següent:

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Espanya

- Sou lliure de:

• Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra 
• Fer-ne obres derivades 

- Amb les condicions següents:

Reconeixement. El llicenciador (el Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament 
de Rubí) ens permet reproduir, distribuir i comunicar públicament l’obra. A canvi, heu de citar el 
Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí; també heu de citar Xavier 
Conde i Francesc Dorca com a autors originals de l’obra i Edit Lin com a editorial.

No comercial. L’atorgant de la llicència ens permet copiar, reproduir, distribuir i comunicar pú-
blicament el treball. A canvi, no podeu utilitzar el treball per a fins comercials -- excepte si rebeu 
permís exprés del Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí.

Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu
obres derivades, només podeu distribuir l’obra generada amb una llicència idèntica en aquesta.

• Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. 
• Alguna d’aquestes condicions poden no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.

Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior
Els termes clau d’aquesta llicència només són un resum dels termes de la llicéncia completa, disponible a
http://creativecommons.org/by-nc/sa/2.5/es/legalcode,es

Trobareu la versió digital d’aquest manual a http://www.rubidigital.cat/manualserveis

*Reconeixement de propietat de totes les marques i logotips emprats a la portada d’aquesta edició.



5

Capítol 1Fem Xarxa

Sota el títol Fem Xarxa s’agrupen un conjunt de serveis digitals adreçats als ciutadans i ciutadanes 
de Rubí.

Correu ciutadà

En aquest servei, el Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí 
ofereix als ciutadans i les ciutadanes de Rubí una adreça de correu electrònic gratuïta de 100 
MB. Les adreces tenen la forma: 

nomusuari@rubidigital.cat

Podem gestionar el correu directament amb un navegador web (webmail) o bé confi gurar-lo per 
a poder-lo gestionar usant un programa de gestió de correu com el Thunderbird (podem veure 
com utilitzar el Thunderbird al manual Iniciació al programari lliure a www.rubidigital.cat/media/
upload/cap_3.pdf) o l’Outlook.

Blocs 

Els Blocs de Rubidigital són pàgines web personals que, amb una interfície d’ús extraordinà-
riament simple, permeten als ciutadans i les ciutadanes de Rubí recopilar i compartir textos, 
fotografi es i comentaris sobre l’actualitat o tot allò que ens sembli interessant.

Àlbum de fotos

L’Àlbum de fotos de Rubidigital ens permet guardar i ordenar les nostres fotografi es en dife-
rents àlbums personalitzats. Al peu de cada fotografi a podem afegir-hi comentaris, fet que ens 
permet tenir un petit diari fotogràfi c per a compartir amb tota la xarxa de Rubidigital, o si ho 
preferim, només per als nostres ulls.

Classifi cats

Els Classifi cats de Rubidigital són els anuncis dels ciutadans i les ciutadanes de Rubí. Qual-
sevol cosa que vulguem vendre o comprar, o si volem anunciar-nos perquè busquem feina, 

Introducció

 s’agrupen un conjunt de serveis digitals adreçats als ciutadans i ciutadanes 
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Figura 1
Serveis de
Fem Xarxa.

podem utilitzar aquesta eina de classifi cats, on a partir de les categories més comunes, com 
ara, habitatge, motor, serveis domèstics... podrem fer la cerca del nostre anunci a partir de les 
categories proposades.

10 SMS gratuïts

Si som usuaris del correu ciutadà @rubidigital.cat tenim a la nostra disposició un servei gratuït 
afegit que consisteix en la possibilitat d’enviar 10 missatges de text a mòbils cada mes. Podem 
gaudir també d’aquest servei si estem subscrits en alguna de les llistes d’informació municipal 
del servei gratuït Rubí al teu mòbil (veure pàgina 38).

Espai en disc

L’Espai en disc és una eina de gran utilitat per a tots els usuaris i les usuàries de Rubidigital, ja 
que ens permetrà gestionar els nostres documents i arxius encara que no ens trobem davant 
del nostre ordinador. Així, amb aquesta eina podem, per exemple, descarregar les fotografi es 
de la nostra càmera digital o treballar en els nostres documents connectant-nos a Internet des 
de qualsevol racó del món.

Com accedir als serveis de Fem Xarxa

Per tal d’accedir als diferents serveis de Rubidigital, només cal escriure l’adreça: http://www.
rubidigital.cat. Podem accedir als diferents serveis tant a través dels enllaços que trobarem a les 
pestanyes superiors, que ens duran a una plana amb una explicació del servei i de com donar-
se d’alta, com directament des dels accessos que trobarem al menú de l’esquerra.

Un cop dins de Fem Xarxa (http://femxarxa.rubidigital.cat) podem consultar tots els blocs, àlbums i 
classifi cats publicats com a visitants, o bé podem entrar com a usuaris registrats a editar els nos-
tres propis continguts, per a la qual cosa cal que siguem usuaris del correu ciutadà @rubidigital.
cat. Al costat dret de la pantalla i sota la capçalera de la pàgina, sota el títol Accés de l’autor, 
introduirem el nostre nom d’usuari i la contrasenya per tal d’accedir als serveis. A la part superior, 
a l’esquerra, tenim un accés a la versió en castellà de Fem Xarxa.
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Introducció

Probablement el correu electrònic és l’aplicació més popular d’Internet després dels navega-
dors. La rapidesa i fl exibilitat del correu electrònic fa que puguem transmetre d’una punta a 
l’altra del món tota mena de documents: textos, imatges, vídeos, fi txers de so... Dins dels serveis 
Fem Xarxa, el Comissionat per a la Societat de la Informació posa a la nostra disposició una 
adreça de correu electrònic i un servei de correu web.

Alta del correu

Després d’haver seleccionat la pestanya corresponent a la pàgina principal de Rubidigital, pas-
sarem a la pàgina del Correu ciutadà. Per tal de donar-nos d’alta del servei, farem clic a l’enllaç 
Voleu donar-vos d’alta? situat a sota de la foto d’un sobre al costat dret, o bé a l’enllaç formu-
lari d’alta que hi ha al tercer paràgraf del text. 

Emplenem el formulari amb les nostres dades i a la part inferior seleccionem els serveis digitals 
que ens interessin; per exemple, Correu ciutadà i Blocs.

L’espai en disc el tindrem automàticament si demanem el bloc, els àlbums o els classifi cats 
perquè hi està vinculat, ja que en l’espai es guardaran les imatges que utilitzem als altres ser-
veis. Al cap de 24h, o 48h si hem fet la petició d’alta en cap de setmana o festiu, ja estarem en 
disposició d’utilitzar el nostre compte de correu ciutadà i els serveis que haguem seleccionat.

Utilització del correu ciutadà

Per a utilitzar ara el nostre fl amant compte de correu des de qualsevol ordinador connectat 
a Internet mitjançant un navegador, només caldrà que anem a la pàgina del correu ciutadà 
(http://www.rubidigital.cat/rubidigital) i que hi introduïm el nostre nom d’usuari i la contrasenya.

Correu ciutadà

Figura 2
Formulari d’alta del 

correu ciutadà.

Correu ciutadà

http://www.rubidigital.cat/rubidigital 



  8 Manual de Serveis de Rubidigital

Fem Xarxa

Per defecte se’ns obrirà la 
bústia d’entrada. Hi haurà 
un requadre amb un missat-
ge de benvinguda i informa-
ció sobre l’última connexió. 

Figura 3
Pantalla d’inici de
sessió al correu ciutadà.

Figura 4
Bústia d’entrada.

Si l’usem per primera vegada, ens 
hi espera un correu electrònic de 
benvinguda del Comissionat per 
a la Societat de la Informació de 
l’Ajuntament de Rubí.

Figura 5
Missatge de benvinguda 

del Comissionat. 

A la part superior de la panta-
lla tenim unes pestanyes que 
ens permeten accedir a la res-
ta de serveis de Fem Xarxa, i 
que veurem més endavant.
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Figura 6
Menú d’accions Redactar.

Al costat esquerre de la fi nestra hi ha un menú vertical amb el títol CARPETES i la data de 
l’última actualització i les opcions Actualitzar llista de carpetes, Bústia d’entrada, Enviats, 
Esborranys, Paperera i Quarantine. 

Actualitzar llista de carpetes farà que si hem creat una o més carpetes noves per a classifi -
car el nostre correu, aquestes carpetes noves s’incorporin a la llista d’aquest menú.

La resta d’opcions ens conduiran en cada cas a la carpeta que correspongui.

Immediatament a sota de la capçalera CORREU CIUTADÀ, al costat esquerre hi ha el nom de 
la carpeta actual, i al costat dret l’enllaç Desconnectar-se per a sortir de la sessió. I a sota 
hi ha un menú d’accions: Redactar, Adreces, Carpetes, Opcions, Cercar, Ajuda, Baixar 
correu, Calendari i Notes.

Al costat esquerre de cada missatge hi ha un quadret de selecció. Un cop seleccionat un mis-
satge o un conjunt de missatges, podem usar els botons que hi ha a la capçalera per a moure’ls, 
reenviar-los, marcar-los com a llegits o no llegits o eliminar-los.

Els missatges eliminats van a parar a la paperera. Si volem eliminar-los defi nitivament, haurem 
d’anar a la paperera, seleccionar-los tots i fer clic a Eliminar. A la carpeta Quarantine aniran 
directament els missatges que el gestor identifi qui com a possible correu brossa (spam). No-
saltres els podem anar revisant i veure quins volem conservar i quins esborrem.

A continuació analitzarem les opcions del menú accions principals, que sempre serà visible a 
la part superior del gestor webmail.

 Redactar

Aquesta opció obre una pàgina per a començar a escriure un correu electrònic. A 
dalt de tot de la pàgina hi ha el nom de la carpeta actual i l’opció Desconnectar-se.

Correu ciutadà
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Figura 7

Menú d’accions Adreces.

Immediatament després ve el mateix menú d’accions principal anterior: Redactar, 
Adreces, Carpetes, Opcions, Cercar, Ajuda, Baixar correu, Calendari i Notes.

A sota dels camps típics A, Cc, Còpia cega i Assumpte, tenim un menú desplegable 
de selecció de la Prioritat i la sol·licitud de confi rmació de recepció i de lectura. 

Després ve un grup de botons: 

»»  Signatura. Posa al fi nal del missatge la signatura que haguem defi nit per de-
fecte (veure pàgina 12).

»»  Adreces. Ens permet cercar una adreça a la nostra llibreta d’adreces. Només 
hem de marcar a quins contactes volem enviar el missatge, si li enviem com a 
destinatari principal (A), amb còpia (Cc) o amb Còpia Cega, i fi nalment clicar 
a Utilitzar adreces.

»»  Desar l’esborrany. Com el seu nom indica, desa un esborrany del missatge 
que estem redactant.

»»  Enviar. Envia el missatge actual.

»»  Grups. Ens permet seleccionar un grup de destinataris prèviament defi nit.

»»  Comprovar l’ortografia. Fa una verifi cació ortogràfi ca del text. 

A continuació hi ha el camp del text del missatge. A sota mateix del camp de text, el 
botó Enviar. A l’última línia podem seleccionar un fi txer per a adjuntar clicant Navega  
i cercant-lo allà on estigui del nostre equip, i afegir-lo fent clic sobre el botó Afegir. 
Quan haguem fi nalitzat el correu l’enviarem fent clic sobre un dels botons Envia.

 Adreces

Fent clic en aquesta opció 
del menú d’accions princi-
pal, podrem afegir adreces 
a la nostra llibreta d’adre-
ces personal. També tenim 
l’opció d’importar o expor-
tar adreces en format de 
fi txer CSV (valors separats 
per coma).
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 Carpetes

 Ens permet fer el manteniment de les carpetes (crear, canviar de nom, eliminar, 
donar d’alta, donar de baixa, crear una carpeta de rebuig).

Opcions

Ens permet confi gurar totes les opcions del correu de forma molt completa.Més 
endavant trobarem l’explicació d’algunes de les opcions més destacades, que també 
tenim a l’Ajuda del programa.

Cercar

Ens permet cercar missatges en les carpetes del nostre correu.

 Ajuda

Podem consultar-la per tal de resoldre els nostres dubtes.

 Baixar correu

Ens permet baixar-nos el correu electrònic del servidor POP remot, i anar actualitzant 
la nostra carpeta de missatges rebuts.

 Calendari

Ens obre una fi nestra amb la nostra agenda. Podem seleccionar la vista per mesos 
o per al dia. Podem moure’ns pel calendari canviant els mesos i/o els anys. Podem 
consultar-hi i/o anotar-hi els esdeveniments d’un dia determinat.

 Notes

Ens permet afegir petites notes tipus post-it. 

Confi guració de les opcions

Si seleccionem Opcions veurem les diferents possibilitats de confi guració del correu ordenades 
per apartats: Informació personal, Preferències de pantalla, Ressaltat de missatges, Pre-
ferències de carpetes, etc. El Correu ciutadà té confi gurades unes opcions per defecte que són 
adequades per a la major part d’usuaris. Us recomanem no canviar determinades opcions si no 
sabeu a què corresponen. A continuació us expliquem com confi gurar les opcions més signifi catives 
o destacades. 

 Informació personal

»»  Nom complet. És el que la gent veurà quan rebi un missatge nostre. Per exem-
ple, Comissionat per a la Societat de la Informació. Si no completem aquest 
camp, la gent veurà l’adreça de correu.

Correu ciutadà
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»»  Direcció de correu. Opcional, si la nostra adreça de correu és diferent a la que 
s’assigna automàticament, la podem canviar aquí.

»»  Respondre a. Opcional, és l’adreça de correu que la gent utilitzarà quan facin 
Respondre al nostre missatge. Això és útil quan volem que la gent respongui en 
una altra adreça de correu.

 
»»  Signatura. Opcional, aquí escriurem la signatura que vulguem utilitzar als nos-

tres missatges enviats, per exemple:

Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí
rambleta Joan Miró s/n Edifi ci Rubí Desenvolupament
08191 Rubí

 Si volem que aparegui automàticament a tots els missatges que enviem, haurem 
de seleccionar la casella de verifi cació que té l’etiqueta Utilitzar signatura? 

 Preferències de pantalla

»»  Opcions generals de visualització. Podem triar l’idioma del gestor de correu 
a Idioma, on podem triar entre català (per defecte), castellà, francès i anglès. 
Aquesta confi guració es guardarà i no caldrà que seleccionem l’idioma cada 
cop que iniciem sessió.

»»  Opcions de fi nestres. Si seleccionem Sí a l’opció Obrir una nova fi nes-
tra per llegir missatges, obrirem i gestionarem els missatges rebuts en una 
nova fi nestra més gran que ens pot resultar més còmode. 

 Llista de remissors blocats
 Si no volem rebre correus d’una adreça concreta o de tot un domini en general 

només els haurem d’escriure en aquest llistat, que podem actualitzar sempre 
que vulguem. També podem enviar una adreça en aquesta llista des d’un mis-
satge obert a Opcions, Bloca origen o domini d’origen.

 Grups d’adreces

Podem crear grups d’adreces amb 
els contactes de la nostra llibreta per 
tal d’ordenar i facilitar els nostres en-
viaments. Per crear els nostres grups 
haurem de fer Afegir nou membre, 
cercar l’adreça als nostres contactes 
i assignar-li un grup, d’entre els que 
ja tinguem creats o en un de nou.

Figura 8
Opció per crear grups d’adreces.
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Blocs

Introducció

La immensa popularitat dels blocs ha deixat obsolet el clàssic trio ‘plantar un arbre, tenir un fi ll i 
escriure un llibre’. Sens dubte, els blocs han substituït els llibres com a mitjà d’expressió artística 
escrita, amb la llibertat que suposa no haver de dependre de ningú per publicar els nostres 
textos. Tan important com disposar d’una adreça de correu electrònic que ens identifi qui en la 
xarxa, és tenir un bloc personal on plasmar les nostres afi cions, inquietuds i records, i el que és 
més important: compartir-ho amb tothom.

Els serveis gratuïts de Fem Xarxa ens proporcionen una forma senzilla d’entrar en aquest fasci-
nant món. Mitjançant unes poques accions podrem crear-nos el nostre propi bloc, i disposar de 
les facilitats habituals d’aquests sistemes, com l’organització de les entrades en categories, l’ad-
junció de fi txers descarregables i la navegació per les entrades mitjançant un calendari. A més, 
podem mostrar el contingut d’altres webs de forma senzilla mitjançant canals RSS. I molt més!

Per poder modifi car el nostre bloc, cal que entrem a la pàgina de Fem Xarxa (http://femxarxa.
rubidigital.cat/) i hi introduïm el nostre nom d’usuari i contrasenya. Una vegada ens haguem 
autenticat, al menú de la dreta podrem seleccionar les accions relacionades amb els blocs, 
agrupades sota el títol El meu bloc.

Figura 9
El nostre bloc de 
Rudigital, dedicat al 
pecat llaminer de les 
galetes.

http://femxarxa.rubidigital.cat/blocs

Blocs
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Personalització del bloc

Abans de començar a donar veu a totes les nostres idees, cal que confi gurem l’aspecte del bloc. 
Mitjançant l’enllaç Preferències generals accedirem a les confi guracions disponibles:

Figura 11 
Diferents aspectes 
predeterminats per

al nostre bloc.

»»  Nom del bloc. El nom amb el qual ens donarem a conèixer al món. És important que 
sigui breu però a la vegada deixi ben clara l’orientació temàtica del nostre bloc.

»»  Subtítol del bloc. Una descripció més extensa i personal de la fi nalitat del nostre bloc.

»»  Temàtica. Mitjançant aquesta llista desplegable, podem seleccionar la temàtica més 
propera al nostre bloc, com ara Esports, Entitats o Personal. D’aquesta manera, els 
internautes poden cercar blocs en funció dels seus gustos personals.

»»  Modalitat. Habitualment voldrem que el nostre bloc sigui públic, per tal que tothom pu-
gui llegir-lo. Tanmateix, si escollim l’opció Privat, el nostre bloc romandrà ocult i només 
nosaltres podrem veure el seu contingut.

»»  Comentaris. Si volem rebre les 
opinions d’altres persones haurem 
de seleccionar Se n’accepten. 
Tanmateix, si els consideréssim in-
necessaris podem desactivar-los.

»»  Plantilles. Disposem de tres as-
pectes diferents per al nostre bloc, 
taronja (predeterminat), porpra o 
combinat.

Figura 10 Preferències generals per personalitzar el nostre bloc.
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»»  RSS. Mitjançant aquestes entrades, el nostre bloc pot mostrar els titulars dels llocs 
web que fan servir tecnologies de sindicació RSS per distribuir els seus continguts. 
Habitualment, a les planes web trobarem un enllaç d’on obtenir-ne els textos en format 
RSS (RSS (
Habitualment, a les planes web trobarem un enllaç d’on obtenir-ne els textos en format 
RSS ( , ) . Per exemple, per mostrar al nostre bloc les notícies més recents 
aparegudes a Vilaweb.cat hem d’introduir aquests valors:

• Títol del Rss (1): Vilaweb
• Adreça del Rss (1): http://www.vilaweb.cat/media/rss/noticies_edicio_333_rss.xml

Trobarem aquesta adreça cli-
cant a les icones RSS que 
trobem a la plana que ens in-
teressi.
 

Figura 12
Sindicació de webs 
externes mitjançant 
canals RSS.

 També podem mostrar les darreres entrades de blocs d’altres usuaris de Fem Xarxa. 
Trobarem l’adreça RSS al fi nal de cada bloc a la icona .

 D’aquesta senzilla manera podem mostrar informació provinent d’altres webs o blocs en 
el nostre bloc com si es tractés d’un servei més per als lectors. Disposem com a màxim 
de quatre entrades d’aquest tipus. Els titulars confi gurats es mostraran al cantó dret del 
nostre bloc, i s’actualitzaran automàticament quan els continguts originals canviïn.

Creació de categories

Les categories ens permeten agrupar els nostres textos segons la seva temàtica. És recomanable fer 
sevir descripcions breus (per exemple, Futbol, Fórmula 1, Seguretat informàtica, Jocs de taula, etc.).

Per crear noves categories, només cal fer clic a Editar categories 
d’articles al menú de la dreta, i en la nova pàgina que s’obrirà, fem 
clic a Afegir una nova categoria. En qualsevol moment podem mo-
difi car o esborrar les categories ja creades.

Figura 13
Les categories del nostre bloc.
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Figura 16 Breu introducció a l’entrada.

Figura 15 Títol de l’entrada.

Redacció d’articles

Per afegir noves entrades al bloc, fem servir l’enllaç Escriure al meu bloc del menú de la dreta. 
Si tenim experiència amb processadors de textos no trobarem cap difi cultat a crear articles 
per al nostre bloc, atès que es farà servir una interfície web semblant però més limitada. Una 
entrada o post ha de tenir els següents camps:

»»  Títol. La capçalera del nostre article. Mirem de cridar l’atenció dels lectors!

Figura 14 Creació i modifi cació de categories.Figura 14 Creació i modifi cació de categories.

»»  Entradeta. Un breu resum del contingut del nostre text, per exemple un dels paràgrafs 
més interessants.

Figura 16 Breu introducció a l’entrada.

»»  Text. En aquesta àrea escriurem el contingut de les nostres entrades, i podrem donar-li 
format com en un processador de textos: fent cursives o negretes, establint els colors 
de primer pla i de fons o ajustant l’alineament dels paràgrafs. D’altres funcionalitats més 
avançades inclouen inserir taules i enllaços a d’altres llocs web. Però, sens dubte, el més 
útil serà el corrector ortogràfi c, que permet corregir els nostres textos des de la pròpia 
interfície del navegador.
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Figura 17 El contingut complet de la nostra entrada.Figura 17 El contingut complet de la nostra entrada.

»»  Categoria. Mitjançant aquesta llista desplegable seleccionarem la categoria a la qual 
pertany la nostra entrada, d’entre totes les que vam crear des del menú Editar catego-
ries d’articles.

Figura 18 A quina categoria pertany l’entrada.

»»  Quan va passar? Els camps Dècada i Període permeten establir en quin moment va 
succeir el que expliquem a l’entrada. Això permet als lectors cercar esdeveniments se-
gons una dècada (p.e. 1980) o en un moment de la nostra vida (p.e. Adolescència). 

 Aquesta classifi cació ens ha de permetre elaborar una memòria viva de la nostra ciutat 
escrita i documentada pels propis rubinencs i rubinenques.

Figura 19 Quan va passar el que expliquem.

»»  Imatge. Si volem il·lustrar el nostre text amb una imatge, només cal que trobem una foto o 
creem un dibuix -de menys de 500 Kb-, i fent clic en el botó Navega, seleccionem el camí 
dins el nostre ordinador on es troba el fi txer. Per esborrar una imatge afegida anteriorment, 
només cal que marquem la casella Esborra la imatge per defecte d’aquesta entrada.
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Figura 20 Podem il·lustrar el nostre text amb una imatge.

»»  Fitxers afegits. De la mateixa manera que adjuntem fi txers en un missatge de correu 
electrònic, les entrades dels nostre blocs poden contenir fi txers que d’altres usuaris es 
podran descarregar. La mida màxima dels fi txers és 1024 Kb.

Figura 21 Adjunció de fi txers per a descarregar.

 A mesura que anem editant la nostra entrada, podem veure quin aspecte fa mitjançant 
el botó Previsualitzar, situat al peu de la pàgina. Una vegada n’estem satisfets, la farem 
aparèixer a la pàgina principal fent clic al botó Publicar.

 Sovint haurem de deixar un text a mitges i voldrem completar-lo després. En aquest cas no-
més cal que ens desplacem fi ns al fi nal de la pàgina i fem clic al botó Desar esborrany. 

 Més endavant, podrem recuperar-lo mitjançant l’enllaç Editar esborranys al menú de 
la dreta. En fer-hi clic, es mostrarà una llista amb els esborranys per publicar:

Figura 23
Llista d’esborranys pendents de publicar.
Figura 23

Figura 22
Botons per a Previsualitzar,
Publicar i Desar esborrany.

Figura 22
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Figura 25
Creació de nous enllaços.

Figura 24 Llista d’enllaços del nostre bloc, agrupats per categories.

Enllaços externs

Segur que coneixem un munt de llocs a la xarxa que poden resultar interessants per als nostres 
lectors, des de webs de temàtica semblant al nostre bloc fi ns a pàgines d’interès general, com 
ara la Viquipèdia, l’enciclopèdia en línia en català. De la mateixa manera que al navegador dis-
posem d’adreces d’interès, en el nostre bloc podem afegir enllaços mitjançant la pàgina Editar 
directori d’enllaços.

Abans de res, hem de crear almenys una categoria sota la qual afegirem els enllaços. Això ho 
farem mitjançant la pàgina que es carrega amb Afegir una categoria d’enllaços. Després, 
anirem afegint-los un per un amb Afegir un enllaç, que ens mostrarà el següent formulari.

Estadístiques de visites

Finalment, si volem conèixer com n’és de popular el nostre bloc, només cal que fem una ullada 
a les estadístiques mitjançant l’enllaç Estadístiques al menú de la dreta. En aquesta pàgina 
podem consultar quantes visites s’han produït des de la data de creació o durant el mes, així 
com les entrades més populars de tots els temps.

Blocs
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Navegació pel bloc

Ara que estem satisfets amb l’aspecte i els continguts del nostre bloc, és hora de donar-lo a 
conèixer a tot el món. Si fem clic a l’enllaç Veure el meu bloc del menú El meu bloc s’obrirà 
la pàgina principal, on veurem les nostres entrades (abreujades, només el titular i l’entradeta), 
el directori d’enllaços, els canals RSS, etc. 

L’adreça del nostre bloc serà www.femxarxa.rubidigital.cat/nomusuari i podem enviar-la als nos-
tres amics i coneguts perquè estiguin al dia dels nostres pensaments, sempre i que l’haguem 
confi gurat com a bloc públic; en cas contrari, només nosaltres tindrem permís per a llegir-lo. 
També podem fer servir l’adreça àlies, si la vam confi gurar. Totes aquestes opcions s’han expli-
cat en detall en l’apartat Personalització del bloc (veure pàgina 14).

A sota de cada entrada hi ha tres enllaços: 

»»  Editar aquesta entrada. Ens per-
met fer canvis després d’haver-la 
publicat.

 
»»  Afegir-hi un comentari. Els nos-

tres lectors poden fer-nos arribar 
la seva opinió. Cal haver habilitat 
prèviament els comentaris per al 
nostre bloc (veure pàgina 14).

»»  Vull llegir la resta de l’article. 
Mostra el contingut complet de 
l’article.

Finalment, a sota del títol de cada entrada hi ha un enllaç anomenat Esborrar, amb el qual 
eliminarem aquesta entrada del bloc.

Si encara no esteu convençuts de tenir un bloc propi, 
només cal que feu una ullada a http://femxarxa.rubidi-
gital.cat/bloc on podeu trobar els dels vostres veïns i 
veïnes, agrupats per temes, edats, popularitat...

Figura 26 La primera entrada al nostre bloc!

Figura 27
Agrupats per edats i categories, podem
llegir els blocs dels nostres veïns i veïnes de Rubí.
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Àlbum de fotos

Introducció

El web és el millor lloc per compartir amb tothom les nostres afi cions. Per als amants de la 
fotografi a i de l’art digital, els àlbums en línia ens permeten mostrar les nostres creacions d’una 
manera senzilla.

També resulten de gran utilitat per organitzar la nostra col·lecció de fotografi es antigues, o per 
recordar les bones estones que vam passar en aquell viatge durant les darreres vacances.

Per entrar en aquest servei, només cal que ens identifi quem amb el nostre nom d’usuari i con-
trasenya al web http://femxarxa.rubidigital.cat; el menú Àlbum de fotos ens apareixerà al cantó 
dret de la pantalla.

Creació d’un àlbum 

Per començar, només hem de fer clic a l’enllaç Crear nou àlbum sota el menú Àlbum de 
fotos. Se’ns presentarà un auxiliar web amb el qual podrem seguir les etapes de confi guració 
d’un àlbum, en tres senzills passos:

Figura 28 Podem visualitzar els àlbums dels rubinencs i rubinenques fent
clic a l’enllaç Àlbums de fotos, a la part superior de la pàgina de Fem Xarxa.

http://femxarxa.rubidigital.cat/albumfotos

Àlbum de fotos
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  Descripció de la galeria. Els camps 
de la pàgina Descripció de la gale-
ria permeten establir-ne el títol, una 
descripció breu, a quina època de 
la nostra vida pertanyen les imatges 
i la temàtica de la galeria. Això per-
met classifi car les galeries de tots els 
usuaris i les usuàries segons època i 
temàtica. Quan haguem introduït els 
valors, farem clic a Continua.

 Selecció de fotografi es. En aquest pas afegim un primer grup d’imatges, que més 
endavant podrem incrementar. Podem seleccionar imatges que es troben al disc dur del 
nostre ordinador, o que hem afegit anteriorment al nostre espai en disc:

- Sota la secció Opció 1: pujar una 
nova fotografi a, trobem els camps 
que ens permeten seleccionar fo-
tografi es que es troben actualment  
al nostre ordinador. Si fem clic en el 
botó Navega, s’obrirà un diàleg de 
selecció de fi txers amb el qual po-
drem seleccionar una imatge a pujar. 
Mitjançant el camp Títol li assigna-
rem un nom, i amb Descripció, una 
breu explicació, per exemple la data 
i el lloc on vam fer la foto.

 Finalment, fem clic a Pujar imatge, 
i se’ns presentarà de nou la pàgina 
Selecció de fotografi es, per conti-
nuar afegint-hi imatges.

Figura 30
Pujada d’imatges del nostre 
disc dur a una nova galeria.

Figura 29
Pàgina per a la descripció 

de la nostra galeria.

Figura 30

- Sota la secció Opció 2: Seleccionar fotografi a/es del teu espai en disc, podem 
seleccionar imatges que es troben al nostre espai en disc. Aquesta és una àrea del 
servidor reservada perquè hi desem tot tipus de fi txers; en aquest manual trobarem 
una completa explicació del seu funcionament (veure pàgina 25). Per ara, suposarem 
que hi hem pujat algunes imatges anteriorment.

Figura 31
Selecció d’imatges emmagatzemades 
al nostre espai de disc.
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 En fer clic a la icona, s’obrirà la pàgi-
na de l’administrador d’espai en disc. 
En primer lloc, seleccionarem la car-
peta on es troba la imatge que volem 
afegir a la galeria; també podem fer 
clic a Totes, de manera que es mos-
traran les imatges de totes les car-
petes. Aquesta pàgina ens permet 
cercar entre les imatges llistades, 
basant-nos en el nom o la data de 
pujada.

Figura 32
L’administrador de fi txers de l’espai

en disc, mostrant les carpetes existents.

 Per seleccionar les imatges per a la nostra galeria, hem de fer clic a la icona de la 
columna Accions.

El conjunt seleccionat es mostrarà 
sota Imatges que seran afegides a 
la galeria. Si ens empenedim d’una 
de les tries, podem treura-la fent clic 
a la icona vermella d’esborrar sota la 
columna Accions. Quan estiguem sa-
tisfets amb les imatges triades, farem 
clic a l’enllaç Afegeix. 

 Apareixeran totes les fotos seleccionades al fi nal de la plana. Des d’aquí podem esbor-
rar-les o editar-les, per posar-hi títol o una breu explicació.

 La nostra galeria gairebé està llesta! Només ens queda seleccionar un parell d’aspec-
tes més:

- Slideshow: les persones que visitin 
la nostra galeria poden escollir entre 
veure les nostres fotos d’una en una 
com en una sessió de diapositives. El 
camp Slideshow permet seleccio-
nar el temps d’exposició de cada fo-
tografi a.

- Està publicada? Si volem que la 
galeria sigui pública i accessible a
tothom, o només per als nostres ulls.

Figura 33
Imatges de l’espai de disc per a la nostra galeria.

Figura 34
Últim pas de confi guració de

la nostra nova galeria.



  24 Manual de Serveis de Rubidigital

Fem Xarxa

Modifi cació d’un àlbum

Figura 35
Enllaç per a administrar els àlbums que hem creat.

Una vegada haguem creat un àlbum, podem 
afegir-hi o suprimir-hi imatges mitjançant l’en-
llaç Administrar al menú Àlbum de fotos. 
Fent-hi clic, obtindrem una llista de tots els 
nostres àlbums. 

Sota la columna Accions trobem dues icones, Editar i Suprimir:

Finalment, si fem clic a Suprimir eliminarem la nostra galeria.

Figura 36
El llistat dels nostres àlbums.

En prémer Editar, accedi-
rem de nou a l’auxiliar per 
a la creació de galeries, des 
d’on podrem modifi car-ne les 
dades (nom, descripció, etc.) 
i les imatges que en formen 
part.

Figura 37
 Modifi cació d’una 

galeria existent.



25

Introducció

Tots els fi txers i imatges que fem servir al bloc i en l’àlbum de fotos s’emmagatzemen en una 
mateixa àrea del servidor, anomenada Espai en disc. Fem Xarxa ens proporciona 100 MB 
d’espai gratuït per poder allotjar-hi una gran quantitat de fi txers, que podrem gestionar mit-
jançant una senzilla interfície web. Aquest servei, amb un aspecte semblant a un navegador 
de fi txers convencional, ens permet realitzar una gestió efi cient dels recursos de disc en el 
servidor remot.

Ja sigui per pujar continguts emprats en el nostre bloc, fotos de l’àlbum o simplement per fer 
disponible un document a la web, aquest espai de disc ens resultarà un dels serveis més pràc-
tics, però també requerirà una administració acurada.

Per entrar en aquest servei, només cal que ens identifi quem 
amb el nostre nom d’usuari i contrasenya al web http://fem-
xarxa.rubidigital.cat; el menú Espai en disc ens apareixerà al 
cantó dret de la pantalla.

Creació de carpetes

Per començar, crearem algunes carpetes on allot-
jarem els nostres fi txers. El nostre espai de disc ens 
permet separar els continguts en carpetes, de la 
mateixa manera que ho fem en el nostre disc dur.

Accedirem a la pàgina de creació de carpetes 
clicant l’enllaç Crear carpeta, en el menú de la 
dreta. Només ens caldrà introduir-hi un nom i 
establir-ne la visibilitat, pública o privada.

Dins del nostre espai en disc tenim un àrea pública, els continguts de la qual seran accessibles 
a d’altres usuaris, i una àrea privada, on només podrem accedir nosaltres. A l’àrea pública 
trobarem les carpetes de fi txers i imatges corresponents a blocs, àlbums i classifi cats (creades 
automàticament en fer l’alta dels serveis corresponents) i carpetes que creem nosaltres matei-
xos per a compartir fi txers i imatges.

Espai en discEspai en disc

Figura 38
El menú d’accions de l’espai de disc mostra 
el percentatge d’ús actual del nostre espai.

Figura 39
Creació d’una carpeta
al nostre espai de disc.

http://femxarxa.rubidigital.cat/espai

Espai en disc

(cal entrar com a usuari registrat per accedir en aquesta àrea)
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Afegir fi txers al nostre espai

Ara podem pujar els nostres fi t-
xers al servidor. Això ho farem 
ben fàcilment mitjançant el menú 
Afegir recurs, que es troba al 
menú lateral.

»»  En primer lloc, seleccionem el fi txer a pujar mitjançant el botó Navega. Això obrirà una 
fi nestra de selecció de fi txers des d’on seleccionarem un fi txer del nostre ordinador. 

»»  El camp Títol del fi txer ens permet canviar el nom que tindrà el recurs quan es desi 
en el servidor, i amb Descripció podem introduir una frase breu quant al contingut del 
fi txer. Ambdós camps són opcionals.

»»  Finalment, seleccionem la carpeta destí mitjançant el menú desplegable Carpeta.

En clicar Desar, es començarà a pujar el fi txer al nostre espai al servidor. Depenent de la velo-
citat de la nostra connexió i de la mida de la imatge, pot arribar a trigar uns minuts. Si s’ha pujat 
correctament, se’ns presentarà la pàgina d’Administració de l’espai.

Administració de l’espai

L’administrador de l’espai, acces-
sible fent clic a l’enllaç Adminis-
trar en el menú Espai en disc, 
ens mostra una agradable inter-
fície web des d’on realitzar les 
accions més comunes amb els 
fi txers que hi hem pujat, de forma 
semblant al navegador de fi txers 
del nostre sistema operatiu.

Figura 40
Pujada de fi txers al 

nostre espai de disc.

Figura 41
 El complet administrador
de fi txers d’Espai en disc.
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»»  A la part superior veiem dues pestanyes: Públic i Privat. Segons quina pestanya tin-
guem seleccionada, es visualitzarà un dels dos conjunts de carpetes. En el nostre cas 
disposem de dues carpetes públiques, Bloc i Classifi cat, que se’ns hauran generat 
automàticament en donar-nos d’alta de cada servei. 

»»  Per visualitzar els fi txers d’una carpeta, només hem de fer-hi clic damunt del nom. Un cas 
especial és Totes, que mostra el contingut de totes les carpetes de la pestanya actual. Des 
d’aquí també podem crear carpetes i afegir nous recursos, com hem fet anteriorment.

 Quan tinguem molts fi txers, resultarà molt útil poder-ne fer cerques mitjançant el nom o 
la data de creació. Això ho podem fer introduint els valors adequats als camps Paraula i 
Data. En fer clic a Cercar, es visualitzaran només aquells fi txers que compleixen aquests 
requeriments.

»»  En la visualització de fi txers trobem la columna Accions, que ens permet realitzar-hi les 
accions més habituals.

• Editar: ens permet modifi car la descripció i el nom del fi txer i ens mostra la URL 
d’on està ubicat. Podem donar aquesta adreça URL a qui vulguem perquè pugui 
accedir en aquell arxiu.

• Previsualitzar: obre una nova fi nestra del navegador per mostrar el fi txer.
• Descarregar: copia el fi txer al disc dur del nostre ordinador.
• Esborrar: suprimeix el fi txer de l’espai de disc remot.

Per últim, l’administrador ens permet moure o copiar fi txers entre carpetes. Només cal que mar-
quem la casella de l’esquerra per a les imatges a moure, seleccionem una carpeta de la llista 
desplegable Carpeta de destí i fem clic a la icona de copiar o de moure. Aquesta acció només 
es pot fer entre carpetes que tinguin la mateixa visibilitat, pública o privada.

Figura 42
Carpetes de l’espai públic.

Figura 43
Administració de la carpeta
actual i cercador de fi txers.

Figura 44
Accions a realitzar amb els
fi txers del nostre espai en disc.
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Introducció

Dins dels serveis del Fem Xarxa, els Classifi cats són el servei equivalent a un taulell d’anuncis 
virtual. Són petits anuncis classifi cats per categories: Habitatge i locals, Informàtica, Motor, 
Temps de lleure, Imatge i so, Mobles i electrodomèstics, Serveis i Varis. 

Si només volem consultar els anun-
cis que hi ha penjats, farem clic so-
bre l’enllaç Classifi cats que hi ha a 
dalt de tot de la capçalera. 

Seguidament, accedirem a la pàgina 
d’anuncis classifi cats. Podem cercar 
els anuncis usant el cercador o bé 
fent clic en un dels enllaços de les 
categories.

Classifi catsClassifi cats

Figura 45
Detall de la pàgina de Classifi cats.

Figura 46
Llista dels anuncis publicats
a Mobles i electrodomèstics.

Figura 47
Detall d’un anunci publicat.

http://femxarxa.rubidigital.cat/classifi cats

Anem a posar un exemple. Fem clic a 
la categoria Mobles i electrodomès-
tics. Veurem la pantalla següent, on es 
llistaran tots els anuncis disponibles en 
aquella categoria.

Ara anem a veure l’anunci. Fem clic sobre 
l’enllaç Venc lavabo antic. Veurem les da-
des de contacte de l’usuari que ha inserit 
l’anunci i informació més detallada.
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Figura 50
Plana d’inserció d’un anunci classifi cat.

Per a veure una fotografi a en detall,  
farem clic al damunt. 

Creació d’un anunci classifi cat

Anirem a l’apartat Classifi cats del menú de la dreta. Tenim dues 
opcions disponibles:

»» Administrar, permet gestionar els anuncis que hem creat prèvia-
ment.

»»  Afegir classifi cat, permet crear un nou anunci classifi cat. 

Així doncs, fem clic a l’enllaç Afegir classifi cat i anem a crear el nos-
tre primer anunci classifi cat. Després de clicar-hi, veurem la pantalla 
següent.

Figura 48
Fotografi a d’un anunci ampliada.

Figura 49
Menú d’accés als serveis.
Figura 49
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A continuació omplirem un a un els camps de l’anunci. Suposem que volem vendre un telèfon 
mòbil multimèdia. Omplirem els camps com segueix a continuació:

A sota d’Accions hi ha dues icones. La primera (grisa) és per a editar el classifi cat i la segona 
(vermella) per a eliminar-lo. Anem a editar el nostre anunci.

Figura 51
Aquí podem adjuntar
les imatges que vulgem.

Figura  52
Registre corresponent 

al nostre nou anunci.

 - Títol Venc telèfon mòbil

- Descripció
NEO1973
120,7 x 62 x 18.5 mm
pantalla 2,8” 480x640 a 285 ppp
64 MB ampliables a 2 GB (micro SD)
GSM, GPRS 2.5G, Bluetooth 2.0 EDR
GPS 2 botons, funcions de PDA

- E-mail neo@thematrix.com

- Telèfons 111 22 33 44

- Caducitat 14 dies

- Categoria Imatge i so -> Varis

Com que volem adjuntar algunes fotos del telèfon, farem clic al botó de selecció a la dreta  
d’Adjuntar imatges. Aleshores s’obrirà un nou camp i podrem navegar per les carpetes per a 
buscar el fi txer d’imatge que volem adjuntar.

Anirem introduint les imatges una per una, cada cop que cliquem a Adjuntar imatge obrirem 
un nou quadre per a inserir imatges. Un cop tinguem seleccionades les imatges que desitgem 
fem Desar.  
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I veurem aquesta pantalla. Per últim anem a 
veure amb més detall una de les fotografi es. 

Farem clic sobre la fotografi a del telèfon NEO 
1973 i veurem el següent.

Finalment, un cop fi nalitzat el nostre anunci, sortirem de la sessió del Fem Xarxa.

Classifi cats

Donem un cop d’ull a tots els camps i sembla 
que tot està correcte. Si no fos el cas, modifi -
caríem la informació corresponent. Des d’aquí 
podem triar, entre les imatges que hem inserit, 
una de principal.

Un cop revisat tot i fetes les correccions opor-
tunes, farem clic al botó Desar.

Ara anem a veure com es veu el nostre anun-
ci. Clicarem l’opció Classifi cats al menú de la 
capçalera de la pàgina web i seguidament la 
categoria Imatge i so.

Figura 53
Editant l’anunci.

Figura 54
Llistat de classifi cats.
Figura 54

Veurem la pantalla següent. 

Seleccionarem el títol del nostre anunci.

Figura 55
Consultant l’anunci del 

nostre telèfon mòbil.
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Confi guració personal 
http://femxarxa.rubidigital.cat/user/edit

Introducció

El menú Les meves dades de la categoria Confi guració ens 
permet personalitzar certs aspectes relacionats amb els nostres 
serveis, com ara la contrasenya personal, una imatge a mostrar 
en el nostre bloc o la nostra adreça de correu pública.

 Confi guració personal

Podem establir la nostra informació personal mitjançant la pàgina Les meves dades. Aquesta 
pàgina té els següents camps: 

»» Nom. El nostre nom i cognoms (no podem canviar el nostre nom d’usuari).

»» Contrasenya. Podem canviar aquí la contrasenya amb la qual accedim a l’àrea d’adminis-
tració dels serveis de Fem Xarxa dels quals fem ús.

»» Correu electrònic. Una adreça de correu personal, que els lectors podran fer servir per 
adreçar-se a nosaltres. Pot ser l’adreça de correu de @rubidigital.cat o una altra que fem 
servir habitualment. Aquesta i altra informació personal podem fer-la pública per a altres 
usuaris, que hi accediran clicant sobre el nostre nom d’usuari, al damunt de cada entrada 
del nostre bloc.

»» Població. La ciutat on residim.

»» Mostrar correu electrònic? Si volem mostrar 
al bloc la nostra adreça de correu pública.

Figura 56 Menú de l’apartat confi guració.

Confi guració personal 

Figura 57
Confi guració de les 

dades personals.

(cal entrar com a usuari registrat per accedir en aquesta àrea)
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Figura 59
Imatge per al nostre bloc i àlies amb què s’hi accedirà.

Figura 58
El nostre bloc també pot mostrar una minibiografi a.

»» Biografi a. Una breu descripció del que ha sigut la nostra vida fi ns ara. Aquesta 
minibiografi a es mostrarà al nostre bloc, al cantó dret de la pàgina.

»» Mostrar biografi a? Si el nostre bloc ha de mostrar la biografi a.

Figura 58

»» Imatge. Una petita imatge (85x85 píxels i 30 Kb, com a màxim) que es mostrarà 
al nostre bloc. Per exemple, una foto de carnet o la portada d’un disc. En fer clic 
a Navega, s’obrirà una fi nestra del navegador de fi txers per seleccionar un fi txer 
d’imatge del nostre ordinador.

»» Àlies. Per defecte, al nostre bloc s’accedeix des de l’adreça http://femxarxa.rubi-
digital.cat/nom_usuari, que és el mateix nom d’usuari amb què accedim als serveis 
de Fem Xarxa. Si ho preferim, però, podem crear-nos un àlies que substituirà el 
nom d’usuari a l’adreça del nostre bloc. Per exemple, si volem que la nostra web 
s’identifi qui mitjançant l’adreça http://femxarxa.rubidigital.cat/lagaleta, només hem 
d’introduir la cadena lagaleta en aquest camp.
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Introducció

Aquest servei de Fem Xarxa permet enviar gratuïtament cada mes fi ns a 10 missatges SMS a 
telèfons mòbils.

Enviament d’SMS

Podem accedir en aquest servei desde Fem 
Xarxa, però també a Rubidigital (http://
www.rubidigital.cat), fent clic a la pestanya 
10 SMS gratuïts que hi ha a la capçalera. 

A continuació anirem a parar a la pantalla 
d’entrada al servei 10 SMS gratuïts. Cal-
drà que introduïm les nostres dades d’accés 
(nom d’usuari i contrasenya) i fem clic sobre 
el botó Entrar.

10 SMS gratuïts

Figura 60
Pantalla d’entrada del servei 
10 SMS gratuïts.

Seguidament ja accedi-
rem a la pantalla d’envia-
ment de missatges. 

10 SMS gratuïts

Figura 61
Pàgina d’enviament

de missatges.

http://www.rubidigital.cat/10sms
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A continuació rebrem aquest missatge de confi rmació de l’enviament:

Si fem clic a la icona Missatges enviats, veurem els missatges que hem enviat en una llista 
com la següent. Cal tenir en compte que els missatges que es mostren corresponen al mes en 
curs, i que si volem conservar-los els haurem de guardar abans que acabi el mes en curs, ja 
que després s’esborraran.

Situada immediatament a sota de la capçalera de la pàgina, hi ha una línia amb tres icones. 
La primera és per a Sortir d’aquesta sessió; la segona per a veure una relació dels Missatges 
enviats i la tercera, anomenada Guia de contactes, ens permetrà administrar un llistat de 
telèfons mòbils.

Suposem que volem felicitar el nostre amic Joan Tra-
pella pel seu aniversari. Introduirem les dades i fi nal-
ment farem clic sobre el botó Enviar SMS.

Figura 62
Icones de les diferents 
accions del servei.

Figura 63
Enviament d’un missatge 
SMS a un telèfon mòbil.

Figura 65
Missatges enviats.

Figura 64
Confi rmació de 
l’enviament de 
l’SMS.
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