
 

 

Política de moderació Facebook 
 

Moltes gràcies per formar part de la comunitat de la Fundació Teatre Lliure!  

 

En aquest espai podeu compartir, comentar, preguntar i iniciar converses. 

 
Tots els articles, notícies i comentaris d’aquesta pàgina representen les opinions dels seus autors i no les opinions 
de la Fundació Teatre Lliure . Per construir una comunitat respectant, en tot moment, tant els drets i dignitat dels/de 
les usuaris/usuàries com els valors de la Fundació Teatre Lliure, et demanem la teva ajuda amb: 
 

a. El respecte a la legalitat dels continguts dels comentaris i enllaços que es comparteixen en aquesta pàgina. Això 

inclou els drets de propietat intel·lectual (com fotografies, drets d’autor, etc), patents i marques. 

 

b. Emprar sempre un to adequat i un llenguatge apropiat, evitant enfrontaments verbals o desqualificacions en 

general. 

 

c. No fer ús d’insults, desqualificacions, imatges o textos de mal gust, ni abusar de les majúscules (crits). 

 

d. No fer distribució de continguts violents, ofensius, racistes, xenòfobs, ofensius o que puguin afectar l'esperit de 

la comunitat o qualsevol dels seus integrants. 

 

e. Respectar la Declaració de Drets i Responsabilitats de Facebook, així com altres polítiques d’aquesta 

plataforma. 

 

La Fundació Teatre Lliure es reserva el dret a eliminar totes aquelles publicacions que consideri inapropiades, 
ofensives o que violin les nostres condicions d’ús. Els reincidents poden ser expulsats de la comunitat. 

 

Les publicacions que facin promoció d’actes no relacionats amb la Fundació Teatre Lliure seran esborrades de la 
pàgina de Facebook. 

 

Les crítiques són benvingudes sempre i quan no es faci ús d’insults, siguin ofensives o atemptin contra la integritat 
de la Fundació Teatre Lliure o dels seus usuaris. 

 

La Fundació Teatre Lliure es reserva el dret a actualitzar o modificar aquestes Condicions d’ús en qualsevol moment 
sense previ avís. 

 

Us animem a revisar aquestes Condicions d’ús cada vegada que utilitzeu la fanpage de la Fundació Teatre Lliure. 

 

Gràcies! 
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