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COMUNICAT DE L’INSTITUT VESCOMTAT DE CABRERA EN 
REFERÈNCIA A LA PÀGINA D’INTERNET “INFORMER INSVESCOMTAT 
DECABRERA”  
 
L’INS Vescomtat de Cabrera, davant l’aparició a Facebook de la pàgina 
“Informer insescomtatdecabrera”, vol aclarir:  
-Que l’Institut de Vescomtat de Cabrera no té res a veure amb aquesta pàgina i 
que l’ús del nom de l’institut sense permís és un acte contrari a les normes del 
centre i subjecte a possibles sancions.  
-Que la publicació de continguts que faltin al respecte als membres de la 
comunitat educativa pot ser considerat una falta molt greu d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya i pot ser objecte de sancions, entre les quals l’expulsió 
del centre educatiu.  
-Que davant la proliferació d’aquest tipus de pàgines, els Mossos d’Esquadra 
han fet arribar aquestes recomanacions als centres educatius:  
-Que des dels centres educatius, davant el ressò que està tenint aquests tipus 
de pàgines, eduqueu sobre el seu ús, advertint que pot constituir una activitat 
delictiva en aquells casos on s'assetgi amb amenaces, injúries, coaccions, 
atemptats contra la integritat moral o la pròpia imatge, contra la llibertat 
sexual, contra l'honor i altres que lesionin els drets de terceres persones i que 
poden ésser castigats amb penes de sis mesos a dos anys de presó, segons el 
codi penal vigent.  
-En aquells centres que sigui possible conèixer qui són els administradors 
d'aquestes pàgines anomenades INFORMER, parlar amb aquests advertint-los 
sobre la seva responsabilitat com administradors de la pàgina i que poden ser 
denunciats i condemnats per tots aquells continguts que vulnerin l'ordenament 
jurídic.  
-Recordem que els serveis/pàgines obertes són denunciables al propi 
Facebook.  
En conseqüència, demanem a tots els membres de la comunitat educativa que 
no participin en aquesta pàgina de cap manera, i si algú en coneix l’autor/a, 
que li recomani que la tanqui per les conseqüències legals que pot comportar.  
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