
POLÍTICA DE COOKIES 

En aquest portal, igual que la majoria dels portals en Internet, utilitza cookies pròpies i 
de tercers perquè vostè tingui la millor experiència d’usuari. A continuació, trobarà 
informació sobre què són les cookies, que tipus de cookies utilitza aquest portal i com 
desactivar-les en el seu navegador. Si vostè no troba la informació especifica que està 
buscant, si us plau, envia’ns un correu electrònic a gironaorigen@gmail.com 

Què són les cookies? 

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com a pàgines web, poden 
descarregar i instal·lar en el teu ordinador, i dispositius com smartphone, tablet o la 
televisió connectada. Les seves funcions poden ser de caràcter molt diferent: recopilar 
les preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes 
funcionalitats tècniques etc. En ocasions, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar 
informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt 
de poder reconèixer-ho. 
Al següent enllaç pot trobar més informació sobre les 
cookies: http://www.allaboutcookies.org/es/ 

Per què són importants? 

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que 
les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com, 
per exemple, recordar l’idioma en què navega. 
A més, ajuden als responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, 
gràcies a la informació estadística que recullen. Finalment, serveixen per fer més 
eficient la publicitat ja que moltes xarxes socials utilitzen cookies de publicitat per 
mostrar-li informació i anuncis personalitzats a les seves preferències. 

Cookies utilitzades en aquest portal de ORIGEN GIRONA i finalitat 

Les cookies utilitzades en aquest portal són cookies pròpies i de tercers amb finalitats 
tècniques per millorar l’experiència dels usuaris en aquest portal, analítiques (per 
exemple, Google Analytics), per enviar-nos informació sobre l’idioma escollit i altres 
opcions de navegació de les pàgines que visiti a través de 

https://gironaorigen.wixsite.com/origen-girona i per compartir contingut a les xarxes 
socials. Tota la informació emmagatzemada en les cookies del nostre portal és 
utilitzada exclusivament per nosaltres a excepció de les de Google Analytics i AddThis 
(Veure cookies de Google Analytics i cookies de AddThis) amb finalitats estadístiques, 
i per monitorejar el comportament en línia dels usuaris. 
Són les següents: 

Cookies de Google Analytics 

Aquestes cookies guarden informació anònima de com els usuaris utilitzen la nostra 
pàgina web per exemple, el nombre de visitants, distingeix i determina usuaris i 
sessions, la ruta que segueixen els usuaris per arribar al lloc, quines són les pàgines 
més visitades, nombre d’usuaris que comparteixen contingut o utilitzen els formularis. 
La informació recollida a través d’aquesta aplicació es transmet a Google, Inc., una 
companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units, en els seus servidors 



d’Estats Units, de conformitat amb la seva política de 
privadesa: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Cookies de les xarxes socials 

Li facilitem enllaços a les pàgines que tenim a les xarxes socials (Twitter, Facebook i 
Instagram). Pel funcionament d’aquests llocs, si accedeix a ells també s’instal·len 
cookies de tercers (de les xarxes socials) amb finalitats tècniques, analítiques i de 
publicitat. No obstant això, nosaltres no tenim cap control sobre aquestes cookies. 
Són de 3 tipus: 

• Cookies tècniques necessàries per accedir a la informació que compartim a les 
xarxes socials. 

• Cookies analítiques ja que la majoria de xarxes socials s’utilitzen eines 
analítiques per recopilar informació de com els usuaris utilitzen les xarxes socials. 

• Cookies de publicitat, ja que moltes xarxes socials utilitzen cookies de publicitat 
per mostrar-li informació i anuncis personalitzats a les seves preferències. 

Als següents enllaços pot consultar la política de cookies d’aquestes xarxes socials: 
• Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170521 
• Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies 
• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

Si vostè elimina les cookies de les xarxes socials, no li impedirà navegar normalment 
pel nostre portal, no obstant això, no podrà utilitzar algunes de les funcionalitat que 
ofereixen (per exemple, compartir informació, etc.). 

Com puc configurar les meves preferències? 

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la 
configuració de les opcions en el seu navegador d’internet. Si vol bloquejar-les és 
possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a 
vostè. L’eliminació de les cookies analítiques i de xarxes socials (excepte les cookies 
tècniques) no impedeix la utilització de cap servei del nostre portal. 
 
Consentiment 
Al navegar i continuar al nostre lloc web l'usuari estarà consentint l'ús de les cookies 
abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la 
present Política de Cookies. 

Així mateix, l'informem que si vostè consulta continguts de la nostra web allotjats en 
webs de tercers, aquests tenen la seva pròpia política de cookies. 

Retirada del consentiment 
L'usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb 
aquesta Política de Cookies, per això haurà d'eliminar les cookies emmagatzemades 
en el seu equip utilitzant els ajustaments i configuracions del seu navegador d'Internet. 
 
Modificació de la configuració de les cookies 
L'usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de qualsevol lloc web, utilitzant 
el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, pel que pot consultar als 
següents enllaços la forma de fer-ho. 

Com eliminar les cookies? 
En els Navegadors: 
Les pot eliminar mitjançant la configuració del seu navegador impedint la instal·lació de 
cookies. En funció del navegador que utilitzi haurà de seguir les següents instruccions: 



• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-
in-internet-explorer-9 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
• Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/ 
• Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 


