
 

NORMES DEL FÒRUM DE LA SCGHSVN 

L’ús d’aquest fòrum implica l’acceptació de les següents normes i criteris: 

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària  

(SCGHSVN) respecta la pluralitat d’opinions i, conseqüentment, publicarà tots els missatges 

que compleixin les normes i que versin sobre temes pertinents al fòrum. Tot i així, no es 

responsabilitza de les opinions personals, de la forma o dels continguts que apareixen als 

missatges. 

El Fòrum de la SCGHSVN disposa d’una persona moderadora que vetlla pel compliment de les 

normes, manté la coherència de les discussions i gestiona l’arxiu històric dels missatges, pel 

que, si es repeteixen discussions ja debatudes al fòrum, es podrà remetre als participants a 

aquest arxiu històric. 

Les persones que contribueixen amb els seus missatges al Fòrum, mitjançant el seu enviament, 

autoritzen la Societat que procedeixi lliurement a la seva utilització, reproducció, distribució i 

transmissió o comunicació pública per qualsevol mitjà. 

La SCGHSVN no es compromet a contestar cap missatge, ja que això és un espai que posem a 

disposició dels nostres associats per poder compartir i discutir inquietuds sobre les nostres 

disciplines. 

La persona moderadora del fòrum es reserva la facultat d’eliminar qualsevol missatge que, 

sota el seu criteri, no s’atengui a les normes aquí recollides, de la mateixa manera que es 

reserva el dret de modificar aquestes normes en qualsevol moment, amb la finalitat 

d’adequar-les al millor funcionament del fòrum. L’actualització dels missatges variarà en funció 

dels horaris que la persona moderadora pugui autoritzar els missatges. 

RECOMANACIONS: 

_El fòrum s’enriqueix amb les contribucions de tots; per això en recomanem la participació 

activa. 

_Si es contesta un missatge publicat, no cal citar-lo íntegrament, ja que tots els membres del 

fòrum poden llegir l’original. 

_Cal ser cortès amb la resta d’usuaris. 

_Els participants poden escriure els missatges en català o castellà. 

_L’incompliment d’algunes normes, per part dels socis participants, suposarà la no publicació 

del missatge al fòrum. 



 

_En cap cas no es publicaran missatges que continguin publicitat, insults o utilitzin un 

llenguatge obscè o blasfem, o qualsevol altra expressió que desqualifiqui persones, col·lectius 

o institucions.  

_La responsabilitat dels missatges, tant en la forma com en el contingut, és exclusivament dels 

seus autors. 

 

FUNCIONAMENT:  

Es poden publicar dos tipus de missatges: com a tema nou o com a resposta a qualsevol dels 

missatges ja existents al fòrum. 

 _Per proposar un nou tema de discussió cal seleccionar la categoria sobre la qual es vulgui 

iniciar la conversa, seleccionar NOU TEMA (botó verd). El funcionament és igual que un correu 

electrònic.  A l’assumpte cal fer un resum del contingut del missatge, com a títol, seleccionar la 

icona del tema que es vulgui i escriure el missatge. A la part final s’hi pot adjuntar un fitxer. 

 _Per respondre un missatge, només cal accedir a la discussió iniciada i, a la part final, hi ha un 

espai on poder respondre. Podeu escriure el vostre missatge i adjuntar els documents 

que considereu oportuns. 

 

Tots els missatges arribaran en primer lloc a la persona moderadora, que és qui decidirà la 

seva publicació al fòrum. No obstant, si voleu comunicar-vos amb aquesta 

persona exclusivament, podeu escriure “Persona moderadora” a l’assumpte del missatge 

i, d’aquesta manera, el missatge no apareixerà publicat per a tothom. 

Si esteu interessats en alguna de les categories en les quals s'ha dividit el Fòrum o voleu rebre 

avisos al vostre correu electrònic sobre algun dels temes que s'inicien només us hi heu de 

subscriure. 


