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Introducció 
 
Són moltes les persones que dia rera dia estan creant el seu perfil a Facebook, compartint 
imatges, vídeos, enllaços, explicant el seu dia a dia, etc. I coincideix que últimament els mitjans de 
comunicació en van plens dels “perills” que tot això pot suposar.  
 
Creiem en l’ús d’aquestes eines i les múltiples possibilitats que poden tenir en molts sentits, des 
de crear grups i gestionar esdeveniments fins a la difusió de causes ben diverses que d’altra 
manera difícilment tindrien ressò. 
 
Però també creiem en la responsabilitat de cadascú per a utilitzar-les de manera segura, entenent 
que cal conèixer com funciona aquesta eina i les implicacions que pot tenir. 
 
Així doncs, si el què t’interessa és la part pràctica i com es configuren algunes opcions de 
privacitat, et pots saltar tota aquesta introducció on recollim algunes idees sobre Facebook, la 
seva estructura, les seves normes d’ús i alguns casos relacionats amb això.  
Vés directament a la pàgina 6.  
 
No es tracta de ser pessimistes ni negatius, tot el contrari. Creiem que una part d’aquesta gent 
que cada dia es suma a utilitzar aquesta eina (o d’altres de similars) no coneixent algunes 
funcions mínimes i les implicacions que pot tenir i que és molt important que cadascú sigui 
conscient de què vol publicar i què no, i com fer-ho. 
 
És una eina molt senzilla d’utilitzar, divertida i xafardera, i ha fet que moltes persones que fins ara 
no s’havien interessat pels blogs o altres eines, entrin a facebook a veure què hi passa. I en 
alguns casos, per desconeixement, no es tenen en compte algunes consideracions que creiem 
bàsiques sobre la privacitat. 
No volem ser alarmistes i estem bastant en desacord de les darreres notícies aparegudes a tots 
els mitjans “tradicionals” sobre aquest fenomen.  
Al contrari, volem animar a que tothom participi i tingui un espai per dir-hi la seva, compartir fotos o 
receptes de cuina, però també volem contribuir a què sàpiguen que representa publicar en un 
espai públic o semi-públic d’aquestes característiques. 
 
La nostra intenció és que al acabar de llegir aquest document, l’usuari conegui una mica més la 
plataforma i la utilitzi en coneixement de causa. Segurament hi haurà aspectes que es podrien 
detallar més o explicar d’una altra manera, i per això estem oberts a tots els comentaris, 
col·laboracions i crítiques que puguin millorar aquest escrit. 
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Què diu Facebook (o què no diu) 
 
En les condicions i termes d’ús http://www.facebook.com/terms.php, s’hi recullen algunes idees 
que cal tenir en compte.  
 
De tot el paràgraf  “Drets de propietat en el Contingut del Lloc; Llicència limitada” crida l’atenció la 
darrera frase, que diu: aquesta llicència pot revocar-se en qualsevol moment sense avís i amb o 
sense causa. Per tant, en qualsevol moment poden canviar els termes d’ús sense avisar, canviant 
els drets i deures dels usuaris i sobre els continguts. 
 
També caldria fer una lectura a la política de privacitat de Facebook1, que fa referència als 
següents temes:  
 
Principis del Facebook 
- Ús segur del Facebook 
- Política de privadesa del Facebook 
- Participació a la garantia de seguretat de la UE (Safe Harbor) 
- La informació que recollim 
- Menors de 13 anys 
- Joves d'entre 13 i 18 anys 
- Ús de la informació obtinguda pel Facebook 
- Com compartim la teva informació amb tercers 
- Enllaços 
- Anuncis de tercers 
- Canviant o esborrant informació 
- Seguretat 
- Condicions d'ús, advertències i Esmenes 
- Contactant la pàgina web 
 

 
Alguns casos concrets 
 
Facebook “viola” la privacitat – BBCNews2  
 
Una Organització no governamental canadenca va presentar una denuncia a Facebook per 
incumplir fins a 22 normatives canadenques sobre privacitat. I la base d’aquesta demanda és que 
Facebook recull informació personal dels usuaris i la comparteix amb tercers sense informar-ne. 
 
Tampoc informa de com recull aquestes dades i no les elimina quan un usuari cancel·la un 
compte.  

                                            
1 http://www.facebook.com/policy.php
2 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7428000/7428904.stm
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Facebook es defensa dient que són una de les xarxes que ofereix més possibilitats a l’usuari de 
ontrol de la seva privacitat. I és cert. Cada aplicació es pot personalitzar en termes de privacitat, 
qui volem que hi pugui accedir i qui no. I també afegeix que en la majoria de casos, és l’usuari qui 
decideix publicar i compartir certa informació. I també és cert. 
 
Per tant és l’usuari qui té una gran responsabilitat en l’ús d’aquesta plataforma i la informació que 
hi publica. Però no en té prou coneixement de com fer-ho o de què pot comportar. 
Per exemple, el fet de que al cancel·lar un compte, no s’eliminin les dades implica que l’usuari no 
en té el control total d’aquesta informació, la té la plataforma. I l’ús que en pugui fer en un futur és 
incert, i hem vist al principi que es reserven el dret de modificar la normativa si ho creuen 
convenient i sense avisar. 
 
Una de les altres consideracions que es fa en aquesta demanda és el fet que si s’integra una 
aplicació externa (dels milers que hi ha a facebook, des de partides de bitlles a curses de motos o 
tests de memòria), no queda altra opció que permetre al desenvolupador de l’aplicació l’accés a 
tota la informació de l’usuari, fins i tot quan no és necessari. I l’usuari desconeix quin ús se’n pot 
arribar a fer d’aquella informació. 
 
I també afegeixen el fet que al obrir un compte d’usuari, s’està acceptant compartir la informació 
personal amb les empreses publicitàries. 
Aquest informe es pot consultar aquí: 
http://www.cippic.ca/uploads/CIPPICFacebookComplaint_29May08.pdf  
 
També hi ha un vídeo que relaciona Facebook i la CIA, per qüestions de l’accés a aquestes dades 
personals, poden ser cabòries o no. Només cal ser prudent. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZMWz3G_gPhU  
 
En el cas en que l’usuari sigui conscient de tot això però algú altre publiqui una foto compromesa, 
un vídeo, etc. també hi ha la manera de restringir qui tindrà accés a aquesta informació. Es pot 
eliminar l’etiqueta o restringir la visualització de les imatges on se l’hagi etiquetat, penjades per 
altres. 
 
 

Eliminar un compte d’usuari 
 
Fins i tot la revista The New York Times3 dedica un capítol a aquest tema. És possible desactivar 
el compte, però no queda eliminat del tot. Si bé ni l’usuari ni els seus contactes hi poden accedir, 
la informació queda registrada als seus servidors, i com li va passar a aquest noi de 28 anys4, 
després de desactivar el seu compte rebia emails de Facebook dient-li com reactivar el compte 

                                            
3http://www.nytimes.com/2008/02/11/technology/11facebook.html?_r=4&pagewanted=1&oref=slogin&oref=sl
ogin
4http://www.stevenmansour.com/writings/2007/jul/23/2342/2504_steps_to_closing_your_facebook_account  
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però no podia entrar per desactivar aquests emails ja que estava desactivat. I que va dedicar dues 
setmanes intentant eliminar totes les seves dades. 
 
Com comenta l’autor d’aquest article, Facebook ho justifica dient que si un usuari mai volgués 
tornar-se a donar d’alta, ja tindria tota la informació disponible. I reclama que enlloc Facebook 
adverteix d’aquest fet i recomana que qui vulgui desactivar un compte, prèviament elimini la 
informació que hi ha dipositat. 
 
Com es comenta en aquest blog5, hi ha un grup6 sobre “com esborrar permanentment el teu 
compte de Facebook” i sembla relativament senzill. Seguir un enllaç, clicar “submit” i en us dies 
queda tota la informació eliminada segons s’explica en aquest grup. 
 
 
Algunes de les notícies recents publicades animen a l’usuari a amagar-se i utilitzar pseudònims (El 
País7, o el vídeo de TV38) i creiem que no és la solució. Només volem que no pel fet d’utilitzar la 
plataforma s’hagi d’acceptar unes condicions tant poc clares i en alguns casos abusives, que 
impliquen oferir dades a tercers. 
 
I encara és més complicat quan els usuaris són menors d’edat, tema sobre el qual Andy Ramos9 
en dedica un complert article.  
 
 

Configurar les opcions de privacitat 
 
Després de les crítiques rebudes, facebook va introduir alguns nous controls de privacitat per a 
l’usuari10 i actualment ofereix un munt de possibilitats diverses, específiques per a cada part i 
aplicació, que molts usuaris en desconeixen el funcionament. 
 
En primer lloc i abans que res, és bàsic ser conscient de quina informació es publica i qui hi té 
accés (si només els amics, companys de feina, professors, etc.), i a partir d’aquí anar ajustant 
cadascun dels apartats de la plataforma, que descriurem a continuació. 
 
 

 
 
 
                                            
5 http://www.miguelangelmata.com/2008/09/04/facebook-y-la-privacidad/
6 http://www.facebook.com/group.php?gid=16929680703
7http://www.elpais.com/articulo/sociedad/37/paises/alertan/indiscrecion/Facebook/elpeputec/20081023elpep
usoc_8/Tes
8 http://www.tv3.cat/videos/777719
9 http://www.interiuris.com/blog/?p=440
10http://www.baquia.com/actualidad/noticias/13425/facebook-presenta-nuevos-controles-de-privacidad  
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Configuració de la privacitat 
 
Al menú superior, al costat del nostre nom hi ha la pestanya de configuració, on podem triar la 
configuració del nostre compte o la configuració de privacitat, que és el què ara ens interessa. 
 

 
 
Si encara no teniu el Facebook en català, primer haureu de clicar a l’opció de “configuració del 
compte” i al requadre que s’obrirà hi ha la pestanya d’idioma. 
 
 
Dins del menú de privadesa, hi ha 4 opcions principals i a sota, hi ha l’opció de bloquejar algun 
usuari. Es pot donar el cas que algú insisteix en enviar sol·licituds d’amistat no desitjades o 
correus interns de publicitat. 
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1. Perfil  
 
Controla qui pot veure el teu perfil i la teva informació personal. Dins del submenú perfil podem 
especificar les següents opcions: 
 

 
 
 
La majoria dels següents apartats, es poden 
personalitzar en funció de només els teus 
amics o també els amics dels teus amics, amb 
la possibilitat de bloquejar persones en concret.  
 
Però també tenim la possibilitat de crear grups 
d’usuari i poder fer subgrups dins dels “Amics” 
(s’explica al final de la pàgina següent). 
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Perfil 
Fes servir aquest control per decidir qui pot veure el teu perfil i tot el que s'hi ensenya.
Informació bàsica 
Fes servir aquest control per decidir qui, després d'arribar al teu perfil, pot veure la teva informació 
bàsica, que inclou gènere, aniversari, municipi, inclinacions política i religiosa, i estat civil.
Informació personal 
Fes servir aquest control per decidir qui, després d'arribar al teu perfil, pot veure la teva informació 
personal, que inclou els teus interessos, activitats, favorits (música, pel·lícules, etc.) i la descripció que 
has fet de tu mateix.
Actualitzacions d’estat 
Fes servir aquest control per decidir qui pot veure les teves actualitzacions d'estat.
Fotos i vídeos on t’han etiquetat 
Fes servir aquest control per decidir qui pot veure la llista de fotos teves i vídeos que tu o els teus amics 
heu etiquetat. 
Amics 
Fes-ho servir per definir qui pot veure la llista sencera dels teus amics del Facebook.
Escrits al mur 
Fes servir aquest control per decidir qui, en arribar al teu perfil, pot veure els missatges deixats per les 
teves amistats al teu Mur. També pots activar l’opció perquè ningú pugui escriure al teu mur. 
Informació sobre Formació 
Fes servir aquest control per decidir qui, després d'arribar al teu perfil, pot veure la teva informació sobre 
formació. 
Informació professional 
Fes servir aquest control per decidir qui, després d'arribar al teu perfil, pot veure la informació sobre la 
teva feina.
 
Recorda sempre de Desar el canvis abans de sortir de la pàgina. 
 
 

. 
 

Per a crear un subgrup d’amics (amics més personals, família, companys de feina...) i poder 
donar més o menys accés a cada grup, cal clicar a la pestanya del menú superior amics, i a la 
barra de la dreta hi ha l’opció de crear una llista nova

Triem un nom i ja podem començar a afegir-hi els usuaris que vulguem posar en aquesta llista 
(la d’exemple l’hem anomenat “personal”): 
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Si ara tornem a les opcions anteriors del perfil, al personalitzar l’opció de qui volem que vegi 
què, ens apareix també la possibilitat de triar “alguns amics”, on si hi posem el nom de la llista 
que hem creat, només els membres d’aquell grup tindràs accés a aquella informació. 
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2. Cerca 
 

En aquest apartat podem definir qui i com ens poden trobar i quina informació es dóna quan la 
gent que encara no hem afegit com amics, busquen el nostre nom. 
 

 
Per exemple, considerem que la llista d’amistats i les pàgines de les quals en som admiradors 
no és necessari que les pugui veure algú qui encara no hem acceptat com amic i ho 
desactivem (cadascú que activi el que consideri oportú). 
 
Com explica la següent informació, les opcions que es mantinguin actives (es pot veure una 
vista prèvia) seran accessibles a persones no registrades a facebook, pàgines públiques de 
facebook i fins i tot als cercadors. 
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3. Notícies i Mur 
 

Des d’aquí es controla la informació pública del nostre mur. Mai es fan públics els tocs, els 
missatges, els perfils que mires, quan no  t’afegeixes a un grup o esdeveniment, etc. 
 
Però si que podem triar quines altres coses es fan públiques i quines no. 
 

  
 

Una altra opció interessant pel què fa a la privacitat és mostrar o no l’hora en què s’ha fet una 
acció (pot ser interessant si s’utilitza Facebook en hores en que en teoria s’hauria d’estar fent 
altres coses).

 
 
 

 
desapareix. 

Sempre que vulgueu que alguna de les accions que heu fet no surti al vostre mur i avisi als 
altres, la podeu esborrar, anant al vostre perfil (quan mostra el vostre mur) i clicar l’opció 
d’editar que hi ha a la dreta “edita”. Però ALERTA, aquesta opció no és 100% efectiva, ja 
que una vegada publicada l’acció i apareguda en el mur de notícies dels demés, no sempre
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. Aplicacions 

 
4

 

Com interaccionen les aplicacions amb la vostra informació 

1. 
k només permet l’accés a la informació disponible a través de la llista pública de 

 
Privadesa de cerca (que s’ha comentat abans). 

Q edir a qualsevol informació 
associada amb el vostre compte que requereixi per a funcionar. 

figuració de privacitat quan sol·licitin aquesta informació i quan la 
mostrin a d'altres usuaris. Aprèn-ne més. 

edir inclou la llista d'amistats del teu amic i informació sobre la gent d'aquella 
llista.  

 si la vostra amistat ho sol·licita, i han de respectar la 
vostra configuració de privacitat. 

iguració” dins d’aquest apartat de privacitat de les aplicacions, que veurem 
a continuació. 

4. 
interactuar. 

Però l’edat exacta no es revela a les aplicacions en aquestes circumstàncies. 

Configuració de les aplicacions: 

ta 

Tingueu en compte que això és només per a 
les aplicacions que no esteu fent servir: 

A no ser que tu o els teus amics hagiu autoritzat una aplicació, al visitar una aplicació, 
Faceboo
cerca.  
Per a controlar com es distribueix aquesta informació a les aplicacions, empreu la pàgina

uan "autoritzeu" una aplicació, aquesta podrà acc

L'aplicació pot accedir a dades com la informació personal i les fotos, així com la 
informació personal de les vostres amistats (segons la seva configuració). Tingueu en 
compte que la vostra informació de contacte (com ara l'adreça de correu electrònic) mai és 
disponible mitjançant la plataforma. Totes les aplicacions de la plataforma estan obligades 
a respectar la vostra con

Quan un amic teu visita una aplicació o l'autoritza, la informació a la qual l'aplicació 
pot acc

Per tant, pot accedir a alguna informació vostra. Tingueu en compte que les aplicacions 
estan obligades a actuar només

Per controlar quina informació està disponible a través de les aplicacions, cal clicar la 
pestanya “Conf

Si utilitzes una aplicació que té restriccions d’edat o de localització, l’aplicació podrà 
fer una aproximació a la teva edat i/o localització per poder-hi 

 

 
Quan una amistat vostra permet que una aplicació accedeixi a la seva informació, aques
aplicació també podrà accedir a qualsevol informació vostra que aquesta amistat pugui veure. 

Podeu emprar els controls d'aquesta pàgina per a limitar quin tipus d'informació poden veure 
les vostres amistats a través de les aplicacions. 
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Quan ja estem utilitzant diverses aplicacions, la opció “No vull que es comparteixi cap 
informació” no es pot activar pel següent motiu: 
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5. Fotografies i altres 
 

Tots els àlbums de fotografies que creeu se’n pot restringir l’accés. 
 

 
 
Clicant a la pestanya de privadesa, aquest menú apareixerà just a sobre de les miniatures dels 
àlbums, podem triar qui les podrà veure i qui no. En aquest cas també tenim l’opció de 
seleccionar grups d’usuaris (com s’ha explicat al punt 1), especificant qui pot veure cada 
àlbum. 
 

. 
 

Si considereu que alguna de les vostres amistats mostra un excés d’activitat, des de la vostra 
pàgina principal, a la darrera acció que hagi fet, hi ha l’opció d’editar i seleccionar rebre menys 
informació d’aquest usuari o sobre l’activitat concreta que realitzava (per exemple rebre menys 
notificacions de fotos)

 

 
Altres enllaços:  
 
- Vídeo que mostra “com estar segur” a facebook (en anglès)  
http://www.videojug.com/film/how-to-stay-safe-on-facebook  
- Manual: Tot sobre Facebook 
http://totsobrefacebook.wordpress.com/category/11-privacitat/  
- General safety tips for Facebook  
http://www.sophos.com/security/best-practice/facebook.html
- Alerta amb el Facebook!! http://toniroig.balearweb.net/post/59215
- Facebook y la privacidad http://www.miguelangelmata.com/2008/09/04/facebook-y-la-privacidad/  
- Facebook, the fine line between public and private (The Guardian) 
http://www.guardian.co.uk/media/pda/2007/nov/20/facebookthefinelinebetween
- Privacidad en Facebook y redes sociales http://www.error500.net/privacidad-facebook-redes-sociales
- Privacidad en Internet Tendencia 2008  
http://www.error500.net/debate-privacidad-internet-tendencia-2008
- Denuncian a Facebook por violar la privacidad de sus usuarios 
http://www.baquia.com/noticias.php?id=13739  
 

 
 
 

Nota: qualsevol comentari, aportació i crítica constructiva serà benvingut. 
 
Imatge exclamació: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Categor%C3%ADa:Galer%C3%ADa_de_logotipos_y_s%C3%ADmbolos_ic%C3%B3nicos  
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