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1 Puc modificar el títol amb el LibreOffice?
A més a més del títol que es pot posar a la pàgina inicial de qualsevol document i el nom 
del fitxer on es guarda, els documents de text, fulls de càlcul i presentacions tenen una 
propietat  «Títol»  assignada  internament  al  document.  Des  del  LibreOffice  (i  també 
l'OpenOffice) podem veure’n i editar-ne el valor prement a «Fitxer → Propietats»:

S'obrirà una nova finestra. Premeu a la pestanya «Descripció» per veure i modificar el 
«Títol» que internament tindrà el document. 

Nota: aquest títol  es guardarà internament amb el document, fins i tot si  el  desem en  
format  PDF (vegeu  el  manual  de  com  convertir  a  PDF en  aquest  mateix  centre  de  
recursos).
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2 Puc modificar l'autor amb el LibreOffice?
Els  documents  de  text,  fulls  de  càlcul  i  presentacions  tenen  una  propietat  «Autor» 
assignada  internament  al  document,  que  s'assigna  normalment  en  el  moment  de  la 
instal·lació del programa. Des del LibreOffice (i també des de l'OpenOffice) podem veure’n 
el valor prement a «Fitxer → Propietats»:

S'obrirà una nova finestra. Premeu la pestanya «General» per veure i reinicialitzar, si cal,  
les dades de l’«Autor» que internament tindrà el document (al centre):
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Per  tal  que es  visualitzi  la  informació  de l'autor,  cal  que estigui  marcada la  propietat 
«Aplica les dades de l'usuari». Si no ho estava, podrem marcar-la i prémer «Reinicia» per 
veure l'autor.

Les dades de l'autor són les que hi ha configurades al LibreOffice. Poden ser el nom i el  
cognom de l'usuari de l'ordinador on està instal·lat el LibreOffice o una altra informació  
que s'hi hagi volgut posar (per exemple, el nom de la unitat i l'organització, etc.).

O bé poden estar buides, perquè no s'hagin configurat mai o perquè s'hagi decidit eliminar 
aquesta informació (vegeu com fer-ho a l'apartat següent).

Nota: aquesta informació de l'autor es guardarà internament amb el document, fins i tot si  
el  desem en format PDF (vegeu el manual de com convertir a PDF en aquest mateix  
centre de recursos).
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2.1 Com elimino la informació de l'autor?

En alguns casos (per exemple, en documents institucionals per publicar al web) pot ser 
convenient esborrar la informació de l'autor abans de penjar el  document al  web (per 
exemple, per una raó de privacitat de dades personals). Per fer-ho, des d'aquesta mateixa 
finestra cal:

1. Desmarcar la casella «Aplicar les dades de l'usuari».

2. Prémer el botó «Reinicia».

3. Veurem que desapareix la informació de l'autor:

4. Prémer «D'acord» per tancar aquesta finestra.

5. Desar el document, per guardar el document sense l'autor.
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2.2 Com modifico la informació de l'autor?

En altres casos (per exemple, en documents d'unitats que s’han de publicar al web) pot  
ser més adequat modificar la informació de l'autor abans de publicar el  document per 
posar-hi una informació genèrica (com ara la unitat que l'ha creat) que no pas eliminar-la 
(per protegir les dades personals, però mantenir la informació de l'origen del document).

La informació de l'autor és comuna a tots els documents que editem amb el LibreOffice i  
normalment es configura amb la instal·lació del programa. Però si volem que un document 
tingui una informació diferent, cal canviar-la així:

1. Accediu al menú «Eines → Opcions».

2. A la finestra d'opcions que s'obre, accediu a «LibreOffice → Dades de l'usuari» i 
modifiqueu el «Nom» i «Cognoms» tal com vulguem que es guardi en el document 
(pot ser informació real d'un usuari o informació d'una unitat):

Nota: deixeu marcada o marqueu l'opció «Utiliza les dades per a les propietats del 
document».

3. Premeu «D'acord» per tancar la finestra amb el canvi fet.

Puc modificar l'autor amb el LibreOffice? 7 / 8



4. Accediu al menú «Fitxer → Propietats» i premeu el botó «Reinicia» per aplicar el 
canvi d'autor fet als punts anteriors:

Nota:  deixeu marcada o marqueu l'opció «Aplica les dades de l'usuari» abans de  
fer «Reinicia».

5. Premeu «D'acord» per tancar aquesta finestra.

6. Deseu el document per guardar el document amb el nou autor.
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