FUNCIONAMENT DE LA NORMATIVA DE LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE EN RELACIÓ A LES XARXES
SOCIALS
Les xarxes socials formen part de la societat del segle XXI en la que vivim. Tots plegats ens hem
hagut d’adaptar a aquestes tecnologies. Els menuts de les nostres cases s’han convertit en veritables
experts. Molts estudis han parlat dels avantatges d’aquestes tecnologies en la societat, la comunicació,
l’aprenentatge, etc...
La Lliga és una entitat de caire social, humà, educatiu, sanitari i voluntari. La Lliga participa de la
societat amb la que està compromesa. Per això, ha desenvolupat una estructura de xarxes socials i
eines a internet per tal d’assolir la seva tasca de suport als pacients oncològics i els seus familiars.
Aquesta estratègia d’informació i comunicació amb les persones sensibilitzades amb la qüestió
oncològica no supleix ni podria substituir mai al contacte humà i la interacció personal entre nosaltres.
Però hem d’aprofitar els avantatges del bon ús de la tecnologia. Per aquest motiu la Lliga ha proposat
un codi de bones pràctiques d’ús de les xarxes socials per tal de fer-ne bon ús de les mateixes, que es
pot consultar en l’annex que trobareu en aquest enllaç.
Es clar que tota la informació que l’ entitat posa al abast dels socis i la societat en general a través de
aquest medi està contrastada i revisada per professionals experts en Oncologia, que treballen com
voluntaris de l’ entitat o formen part de la seva Junta Directiva. La Lliga revisa acuradament tot el
que publica a les seves xarxes socials i medis digitals, coneixedora de l’impacte negatiu que el mal
ús de aquesta tecnologia pot fer-ne a la societat.
En resum, si fem bon ús de les xarxes som solidaris, fer-ne un ús indegut no és solidari.

Publicacions a Xarxes socials per part de les Delegacions de la Lliga que tenen pàgina pròpia de
l’entitat.
La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre (en endavant, la
Lliga) té presència a les xarxes socials perquè considera que són essencials per compartir continguts

i relacionar-se directament amb la ciutadania. A més, amb la presència a les xarxes socials, la Lliga
vol mostrar-se més oberta i transparent de cara a la ciutadania, oferir un canal directe d’atenció al
ciutadà i fomentar la participació i la compartició d’experiències entre els seus simpatitzants.
Per garantir el bon funcionament de les xarxes socials, la Lliga ha cregut oportú especificar una sèrie
de normes, ja que tant Twitter, Facebook, Youtube i Instagram són xarxes socials obertes a la
interactuació i als comentaris de la ciutadania.
Davant la proliferació de pàgines de les Delegacions de La Lliga Contra el Càncer de les Comarques
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre a aquestes xarxes socials, s’ha cregut convenient crear unes
normes de publicació que evitin que el nom de la nostra entitat es vegi implicat en publicacions que
poden malmetre les normes ètiques i el Reglament del Règim Intern de la Lliga.
La nostra política en publicació de contingut a les xarxes socials ofereix pautes sobre el tipus de
contingut. Tots aquests continguts es revisen tenint en compte aquesta política.
Les normes en referència a les publicacions en xarxes socials en les que s’utilitzi el nom “Lliga Contra
el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre”, són les següents:

A - Configuració:
1. El nom amb el que es poden crear aquestes pàgines serà: Delegació de
_____________________ de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre
2. El Logo que surti en aquestes pàgines serà:

3. A totes les pàgines ha d’estar com a administrador La Lliga Contra el Càncer de les Comarques
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

B - Contingut
4. Es pot compartir tot el contingut que procedeixi de les diferents pàgines a les xarxes socials
de La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
5. Es poden compartir activitats organitzades i realitzades des de la pròpia Delegació al Municipi
de referència.
6. Abans de publicar qualsevol contingut extern a la Lliga, s’ha de demanar consentiment. El
contrast de la informació és fonamental

7. No s’acceptaran desqualificacions personals ni comentaris infundats o difamatoris que
afectin a la imatge pública de la Lliga
8. Els comentaris no podran contenir insults ni utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, xenòfob
o violent, ni promoure activitats il·legals. Tampoc podran contenir missatges que atemptin
contra la dignitat de les persones ni institucions i, en particular, que puguin produir cap
discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual,
religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
9. Que les publicacions dels usuaris no s’allunyin del tema tractat.
10. Que els comentaris no continguin dades de caràcter personal.
11. Que l’usuari s’identifiqui. No s’admetran comentaris anònims, sota un nom fals o sota unes
sigles.
12. Les publicacions no poden incloure cap contingut que infringeixin drets a tercers, com els
drets d’autor, marca comercial, de privacitat, de publicitat o d’altres drets personals o de
propietat.
13. Les publicacions no han d’incloure contingut impactant, sensacionalista, irrespectuós o
excessivament violent
14. El contingut tampoc podrà tenir afirmacions enganyoses, falses o confuses, com les que es
relacionen amb l’eficàcia o les característiques d’un producte o servei o les que generen
expectatives poc realistes per als usuaris.
15. No es podran utilitzar aquestes pàgines per proposar adhesions a grups o altres pàgines, fer
publicitat d'empreses, productes, partits polítics o entitats, o publicar notícies o
esdeveniments que no guardin relació directa amb la Lliga.
16. No s’admetrà Spam.
Es revisarà el contingut de totes les publicacions en xarxes socials en les que contingui el nom “Lliga
Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre”.
Les persones encarregades d’aquestes pàgines i del seu contingut són responsables de conèixer i
complir amb totes les lleis i normatives aplicables.
L'equip d'administració de la pàgina de la Lliga a les diverses pàgines en xarxes socials, es reserva el
dret d'eliminar qualsevol missatge, comentari o publicació que no segueixi aquestes normes, i
bloquejar l'activitat d'un usuari a les seves pàgines si reincideix en el seu comportament.
Aquestes normes s’afegeixen a les normes de publicació genèriques que tenen totes i cadascuna de
les xarxes socials en les que participi la Lliga.
L’incompliment d’aquestes normes varien en funció de la gravetat de la infracció i de l’historial
d’infraccions, però va des d’advertiments d’aquestes infraccions, màxim cinc, fins al bloqueig de la
pàgina i/o eliminació del compte..
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de
dades de caràcter personal, us informem que la “Lliga Contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre”no utilitzarà en cap cas les dades personals que hom pugui
compartir en aquest web, i en tot cas es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada
cas; així mateix no publicarà cap dada personal sense el permís explícit de la mateixa.

Aquestes normes s’afegeixen a les normes de publicació genèriques que tenen totes i cadascuna de
les xarxes socials en les que participi la Lliga.
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