
Resum per l’enriquiment tipogràfic de l’SPIP 
 
Aquesta taula és un resum breu de les eines i recursos dels que disposem 
quan escrivim un article amb l’SPIP (afegir títols, textos en negreta, en 
cursiva, etc.) sense haver de conèixer l’HTML. 
L’ús de l’HTM, és tanmateix possible, i necessari en casos més complexes.   

 

Funcionalitats Mètodes Comentaris 

Subtítol {{{el títol}}} El text posat entre claus triples es mostra com un títol. 

Canviar de paràgraf Deixar una línia buida 
(en blanc) 

 

Text en negreta {{text en negreta}} El text entre claus dobles apareix en negreta. 

Text en cursiva {text en cursiva} El text entre claus simples es mostra en cursiva. 
 
Astúcia: per tenir un text en negreta i cursiva hem de posar-lo entre 
claus triples inserint-hi un espai (per fer 1+2), respectant la 
simetria. Exemple: 
 
{ {{text en negreta i cursiva}} } 

Enumerar - primer element 
- segon element 
- etc. ... 

El guionet serà automàticament reemplaçat per una fletxa, tal i com 
està definit a la carta gràfica. 

Línia separació ---- Posar-hi una línia que tingui quatre guionets (com a mínim) 

Enllaç hipertext [text->URL] Posar el text i l’URL entre claudàtors, separats per una fletxa. 
 
El text esdevé una zona clicable, i reenvia al lector a la pàgina Web 
indicada per «l’URL». Exemple: 
 
[el lloc de l’SPIP català ->http://www.spip.net/ca] 

Enllaç hipertext cap 
a un article 

[text->nºd’article] Per remetre cap a un article del lloc, n’hi ha prou en posar el número 
de l’article. Per exemple, suposant que l’article 12 dóna la llista dels 
contactes: 
 
[contactar amb->12] 

Enllaç cap a una 
secció (rúbrica) 

[text->rubxxx] On xxx és el número de la secció. Exemple: 
 
[vegeu la nostra agenda->rub3] 

Enllaç cap a una 
breu 

[text->brxxx] On xxx és el número de la nota breu. Exemple: 
 
[Anunci de l’AG->br25] 

Nota de peu de 
pàgina automàtica 

[[text de la nota]] El text escrit entre doble claudàtor apareix al capdavall de la pàgina, 
i és reemplaçat per un número generat automàticament. 

Nota de peu de 
pàgina numerada 

[[<x>text de la nota]] El text escrit entre doble claudàtor apareix al capdavall de la pàgina 
i és substituït pel número x indicat entre «<>». 

Fer una taula simple | aaa | bbb | ccc |  
| xxx | yyy | zzz |  

 

Per fer una taula simple n’hi ha prou en separar les columnes per 
una barra vertical. 
 
Aquest mètode només es permet quan les cèl·lules són d’una sola 
línia. Per fer taules més complexes s’ha d’utilitzar llenguatge HTML. 

Inserir una imatge • <IMG1|left>  
 
 
• <CENTER> 
    <IMG1|center> 
    </CENTER>  
 
 
• <IMG1|right> 

La imatge ha d’haver estat carregada al lloc amb la funció “carregar 
una nova imatge” que es mostra a la columna de l’esquerra quan 
s’escriu un article 
 
El sistema indica llavors el nom amb el que la imatge està disponible 
i és aquest nom el que s’ha de fer servir a les ordres que podem 
veure aquí al costat. 
 
Hi ha disponible tres ordres, segons vulguem la imatge a l’esquerre, 
al centre o a la dreta.  

 
Si voleu més informació, aneu a  l’espai d’administració de l’SPIP, feu un clic damunt [AJUDA], després 
«Els articles» i, finalment, «les dreceres tipogràfiques».  


