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BBUUIIDDAARR  LLAA  CCAACCHHÉÉ  
 
A vegades pot ocórrer que el nostre navegador no estiga actualitzant 
correctament el contingut de les pàginrs web que visitem. Això pot ser degut a 
que està fent servir la versió d'eixes pàgines que té desada internament.  
 
Aquest comportament dels navegadors pot convertir-se en un problema si 
volem visualitzar una pàgina web que acaba de canviar, o que ho fa sovint. Per 
a que açò no es produeixi, hem de buidar aquest emmagatzemament intern, (la 
caxé), per a que el navegador vaja a trobar la pàgina al seu lloc d'internet. 
Segons el navegador que usem, hem de seguir uns passos o d'altres, però 
generalment haurem de decidir si esborrem les següents dades:. 
 
 

• L'historial de navegació, és a dir, les pàgines que hem anat visitant, i l'adreça 
de les quals es desa per a que després ens resulte més fàcil retrobar-les. 

 
• Les versions de les pàgines que el navegador va emmagatzemant. 

 
• Les cookies, que son aquells petits fitxers que les pàgines desen al nostre 

ordinador per tal de recordar les nostres preferències o la nostra identitat. 
 

• Les dades de formulari, que sovint es queden memoritzades també a la caxè. 
 

• Les contrassenyes que hagem anat desant al navegador per a no hacer de 
memoritzar-les. 
 

• L'historial de descàrregues, on estan llistats tots els fitxers que hem 
descarregat. 

 
Generalment, serà recomanable esborrar les cookies, les dades de formulari, la 
llista de descàrregues i les versions desades de les pàgines, deixant l'historial 
i/o les contrassenyes per si ens interessa que el navegador recorde els llocs 
més freqüentment visitats, així com les credencials que fem servir en elles. 
Tanmateix, si el navegador estiguera experimentant problemes de rendiment, 
seria recomanable esborrar també aquesta informació.  
  



Buidar la caché dels Navegadors  ASIC - EPSA 

Página 2 de 4 

Internet Explorer 
 
Per a esborrar la caxè a Internet Explorer, cal anar a Panell de Control | 
Opcions d'internet: 
 
 

  
 
 
I, a la pestanya General, apartat Historial de Navegació, prémer el botó 
El·liminar. Aleshores ens donarà a el·legir aquelles categories de dades que 
desitgem esborrar. 
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Mozilla Firefox 
 
La neteja de la caxè al Mozilla Firefox es realitza mitjançant el menú Opcions, 
Avançat, pestany Xarxa, requadre Emmagatzemanent fora de línia, y botó 
Buidar ara: 
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Google Chrome 
 
Al Google Chrome, la caxè es buida accedint al menú de Chrome, Eines, 
El·liminar dades de navegació: 
 
 

 
 
 
Al igual que Internet Explorer, ens ofereix les distintes categories posibles a 
el·liminar: 
 

 
 


