
Com treure el màxim profit de
www.catacctsiac.cat

Si un enunciat té un dit que assenyala  vol dir que té un enllaç, intern o extern. 
Pots clicar sobre qualsevol lloc del text per veure el seu contingut.

Si vols ampliar una foto ampliable, el millor que pots fer és copiar el seu enllaç i 
obrir-lo en una pestanya nova

Per buscar notícies que no estan a la vista, fes servir el cercador de la part 
superior dreta del web. No calen majúscules ni accents, però la seqüència de 
lletres ha de ser exacta. Evita les dièresis.

Les notícies surten ordenades per ordre cronològic invers, amb les excepcions 
que s'han prioritzat.

A sota de les notícies hi ha les etiquetes, en text més petit:

- Quan hi ha una que diu Aquí tota la info (normalment l'enunciat tindrà el text en 
negreta més gran que la majoria) vol dir que és capçalera d'un dossier. Si hi 
cliques, se t'obrirà el dossier.

- La resta de les etiquetes indiquen els dossiers dels quals forma part. Si hi ha una 
que es repeteix a diverses notícies que t'han sortit, segurament és la capçalera que
busques. Clica el seu Aquí tota la info i se t'obrirà el dossier.

- Si l'etiqueta és vermella, l'única variació és que aquell enunciat t'apareixerà a la 
columna dreta del dossier que se t'obri.

L'Agenda t'avança aconteixements, però també va molt i molt cap enrere, Et dóna 
tot els enunciats posats amb la data seleccionada. El dossier que hi ha a sota de 
les notícies dels darrers dies de la columna dreta de l'inici, Tota la informació dia 
a dia, ofereix totes les notícies des de 2010 ordenades en dossiers anuals, 
mensuals i diaris.

També pots buscar dossiers de persones, entitats o empreses i temes ordenats
per ordre alfabètic en aquests llistats:

Persones i no tan persones 

Entitats i empreses 

Llistat de temes 

I com pots obtenir tu l'enllaç d'un dossier per passar-lo?: Ves a baix de tot del 
dossier, on diu Enllaç directe, i el copies amb el botó dret de la rata.

http://www.catacctsiac.cat/
http://catacctsiac.cat/docs_observatori/general/temes.pdf
http://catacctsiac.cat/docs_observatori/general/entitats.pdf
http://catacctsiac.cat/docs_observatori/general/persones.pdf
http://catacctsiac.cat/principal.php?m=fc5a29b5d423c94cdfacb0f706eecdb7&i=8174
http://catacctsiac.cat/principal.php?m=fc5a29b5d423c94cdfacb0f706eecdb7&i=8174
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=125369&idioma=0

