SINCRONITZAR AMB EL CALENDARI DE LA BANDA
1) Pas inicial per tots els mòbils (android i iphones)
a. Has de tenir un compte GMAIL (correu x@gmail.com) (es habitual tenir-la
sincronitzada amb el calendari del mòbil com a copia de seguretat)
b. Si no el tens has de anar a www.gmail.com i obrir-lo (gratuït)
c. Afegir el compte de la banda al teu calendari de google al qual pots accedir
via la icona de puntets a la pagina de Gmail/google+.

d. Al Google Calendar, Otros Calendarios prémer la fletxa abaix i seleccionar
“Añadir Calendario de un Amigo”. Posar bandamanyanet@gmail.com com
coreu electrònic i prémer añadir.

e. Si tot a anat com era d’esperar ja hauries de tenir a “Otros Calendarios” el
calendari de Bandamanyanet Barcelona. Pots sortir de google calendar i de
Gmail/google+.

2) Si tens un mòbil Android
Si tens l‘agenda/calendari del teu mòbil ja sincronitzada amb Gmail/google
Calendar/google+ automàticament, al cap d’uns minuts si tens connexió,
t’apareixeran els actes de la banda a la teva agenda/calendari.
Si no ho tens sincronitzat tindràs que fer-ho i aquesta tasca depèn de la versió
d’Android i el model de mòbil que tinguis. El esquema bàsic per fer-ho es quelcom
semblant a “Ajustes > Cuentas/sincronizacion > añadir cuenta de google” i a
continuació introdueir les dades demanades (les de el teu compte obert de
gmail/google+). Seguidament, al mateix menú, opció google y escollir entre els
serveis a sincronitzar el calendari.
3) Si tens un Iphone
La sincronització s‘activa a Ajustes-Correo/contactos/calendarios-cuentas afegint el
compte Gmail personal teu y activant la sincronització del calendari dins de las
opcions Ajustes-Correo/contactos/calendarios-cuentas del Gmail personal teu.
Adicionalment, hauràs d’accedir des de el teu iphone (amb el navegador Safari) a la
web https://www.google.com/calendar/iphoneselect on veuràs tots els calendaris de
gmail que estas utilitzant. Selecciona bandamanyanet@gmail.com i prem el botó
Guardar. Automàticament, al cap d’uns minuts si tens connexió, t’apareixeran els

actes de la banda a la teva agenda/calendari

PS.- Depenen del llenguatge amb el que tinguis configurat el teu ordinador, Android, iphone
i google+ els missatges poden aparèixer en castellà, català, anglès, xinés, rus, àrab , ucraïnès
o altres opcions.

