
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

PATRONAT CASTELLERS DE VILAFRANCA (d'ara endavant “CASTELLERS DE VILAFRANCA”) és 

titular de la pàgina Pàgina Web https://www.castellersdevilafranca.cat/ (d'ara endavant, la 

“PàginaWweb”) i utilitza cookies que recullen informació relacionada amb la connexió, 

navegadors i els dispositius que utilitzen els usuaris d'Internet que accedeixen i usen la Pàgina 

Web (d'ara endavant els “Usuaris”). CASTELLERS DE VILAFRANCA utilitza aquesta informació per 

a gestionar i millorar el bon funcionament de la Pàgina Web. 

Aquesta política descriu quina informació recullen aquestes cookies, com s'utilitzen i per a què. 

També s'indica com l'Usuari pot restringir o bloquejar la descàrrega automàtica de les cookies, 

tanmateix, això podria reduir o fins i tot dificultar uns certs elements de la funcionalitat de la 

Pàgina Web. Així mateix, l'Usuari pot triar la categoria de cookies que desitja activar en el bànner 

de cookies que apareix la primera vegada que accedeix a la Pàgina Web. 

 

DEFINICIÓ DE COOKIES 

Les cookies són petits arxius de text que es col·loquen en l'ordinador, smartphone o un altre 

dispositiu de l'Usuari quan accedeix a Internet. Això es fa per a millorar l'experiència de l'Usuari 

i per a altres fins, com reconèixer als Usuaris en l'accés a la Pàgina Web, garantir la seguretat del 

seu compte i oferir publicitat dirigida. 

 

COM UTILITZEM LES COOKIES 

En resum, CASTELLERS DE VILAFRANCA utilitza les cookies llistades en l'Annex i d'aquesta Política 

per a fer un seguiment de com s'utilitza la Pàgina Web i així poder optimitzar el seu 

funcionament. 

 

QUINES COOKIES UTILITZEM 

La Pàgina Web utilitza tant cookies pròpies com de tercers: 

a) Cookies pròpies: són les cookies enviades al seu dispositiu per CASTELLERS DE 

VILAFRANCA a través del domini web. 

 

b) Cookies de tercers: són enviades al seu dispositiu per dominis que no són gestionats per 

CASTELLERS DE VILAFRANCA sinó per una altra entitat que tracta les dades recollides 

mitjançant les cookies. 

https://www.castellersdevilafranca.cat/


D'acord amb la finalitat de les cookies, les cookies utilitzades per CASTELLERS DE VILAFRANCA 

poden dividir-se en les següents categories: 

 

a) Cookies tècniques (necessàries): cookies necessàries per a la navegació i per al correcte 

funcionament de la Pàgina Web. El seu ús permet funcions bàsiques, com ara l'accés, la 

navegació segura. La base legal que permet recollir les dades a través d'aquestes cookies 

és l'interès legítim de CASTELLERS DE VILAFRANCA en la gestió de la Pàgina Web. No es 

comparteix cap informació recollida mitjançant aquestes cookies amb tercers. Consulti 

la taula de cookies a continuació per a conèixer els detalls d'aquestes. 

 

b) Cookies analítiques: permeten monitorar i analitzar el comportament dels Usuaris. La 

informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s'utilitza en el mesurament de 

l'activitat de la Pàgina Web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels Usuaris, amb 

la finalitat de millorar la Pàgina Web i els seus serveis. La base legal que permet recollir 

aquestes dades a través d'aquestes cookies és el consentiment de l'Usuari. Consulti la 

taula de cookies a continuació per a conèixer els detalls d'aquestes cookies. 

 

c) Cookies publicitàries: permeten la gestió d'espais publicitaris en funció de diferents 

criteris. Aquelles cookies que realitzen un seguiment dels hàbits de navegació dels 

Usuaris per a obtenir un perfil que permeti oferir la informació que més interessa o 

ajustada als seus gustos i preferències identificades sobre la base de les consultes i 

hàbits de navegació de l'Usuari, fins i tot en pàgines web no gestionades per CASTELLERS 

DE VILAFRANCA. La base legítima que permet recollir aquestes dades a través 

d'aquestes cookies és el consentiment de l'Usuari. Consulti la taula de cookies que 

apareix a continuació per a conèixer els detalls d'aquestes cookies. 

 

d) Cookies de preferència: permeten que el Pàgina Web recordi informació que modifica 

el comportament o l'aspecte d'aquest, com el seu idioma preferit o la regió en la qual 

es troba l'Usuari. La base legítima que permet recollir aquestes dades a través de les 

cookies és el consentiment de l'Usuari. Consulti la taula de cookies més a baix per a 

obtenir més detalls sobre aquestes cookies. 

Pot trobar la llista detallada de les cookies que utilitzem, la tipologia, la finalitat i la durada de 

cadascuna d'elles en la taula de cookies que apareix a continuació. (Annex I) 

 

DESACTIVAR COOKIES 

L'Usuari pot restringir o limitar la instal·lació de cookies ajustant la configuració del seu 

navegador. No obstant això, si selecciona aquesta configuració, és possible que no pugui accedir 

a unes certes parts de la Pàgina Web o la visualització deficient dels seus continguts, la qual cosa 

provocarà una navegació menys eficient i tal vegada no pot aprofitar alguns dels serveis 

disponibles. Per tant, es recomana que no les desactivi. 



Si desitja desactivar les cookies, vagi al menú de Preferències del Navegador o a la configuració 

del Navegador i busqui la secció de Privacitat. A mode d'exemple, pot seguir les següents 

instruccions: 

• Microsoft Edge  

• Google Chrome 

• Firefox 

• Safari 

 

MES INFORMACIÓ 

Esperem haver aclarit com i per què utilitzem cookies. En cas que alguna cosa segueixi sense ser 

clar, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a https://www.castellersdevilafranca.cat/  

 

 

COOKIES UTILITZADES 

Cookie Tipus Titularidad Descripció Termini de 
retenció 

_grecaptcha Necessària Propia Distingir entre humans i 
robots. Es necessari per la 
pàgina web per fer vàlid els 
informes sobre la pàgina web.  

Persistent 

_GRECAPTCHA Necessària Google Distingir entre humans i 
robots. Es necessari per la 
pàgina web per fer vàlid els 
informes sobre la pàgina web. 

179 dies 

CONSENT Necessària Google  Detector si l’usuari ha 
acceptat les cookies de 
marketing. 

2 anys 

CONSENT Necessària Youtube Detector si l’usuari ha 
acceptat les cookies de 
marketing. 

2 anys 

rc::a Necessària Google Distingir entre humans i 
robots. Es necessari per la 
pàgina web per fer vàlid els 
informes sobre la pàgina web. 

Persistent 

rc::b Necessària Google Distingir entre humans i 
robots.  

Sessió 

rc::c Necessària Google Distingir entre humans i 
robots. 

Sessió 

rc::d-15# Necessària Google Distingir entre humans i 
robots. 

Persistent  

wc_cart_hash
_# 

Necessària Pròpia  Persistent 

wc_fragments
_# 

Necessària Pròpia  Sessió 

https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.castellersdevilafranca.cat/


_ga Estadística Google Genera una ID única que 
s’utilitza per generar dades 
estadístiques sobre com 
l’usuari utilitza la pàgina web.  

399 dies  

_ga_# Estadística Google Utilitzada per Google analytics 
per determinar el número de 
vegades que l’usuari ha visitat 
la pàgina web.  

399 dies  

yt-player-
headers-
readable 

Estadística Youtube Cookie utilitzada per 
determinar la qualitat òptima 
del vídeo segons el dispositiu 
de l’usuari.  

Persistent 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

Marketing Youtube Integració dels videos de 
YouTube 

179 dies 

WIDGET::local:
:assignment 

Marketing soundcloud.c
om 

Implementar mesures I 
millores dels vídeos integrats I 
la interacció de l’usuari amb 
els vídeos integrats.  

Persistent 

YSC Marketing Youtube Registra la ID per realitzar 
estadístiques dels vídeos de 
YouTube que ha vist l’usuari.  

Sessió 

ytidb::LAST_RE
SULT_ENTRY_
KEY 

Marketing Youtube Emmagatzema les 
preferències de vídeo del 
usuari utilitzant vídeos 
integrats de YouTube.  

Persistent 

yt-player-
bandaid-host 

Marketing Youtube Utilitzat per determinar la 
qualitat òptima del vídeo 
segons el dispositiu de 
l’usuari.  

Persistent 

 


