
 
 
 
 

FITXA CENSAL DE SIMPATITZANTS DE DECIDEIX LLORENÇ 

 
Nom:_____________________________________________________________________________ 
 
Cognoms:_________________________________________________________________________ 
 
DNI: _____________________________________________________________________________ 
 
Adreça: :__________________________________________________________________________ 
 
Població i codi postal: :_______________________________________________________________ 
 
Correu electrònic on vols rebre les notificacions*: :_________________________________________ 
* En cas de no disposar de correu electrònic, les notificacions es faran a través de correu postal. 

 
Telèfon: __________________________________________________________________________ 
 
Data de naixement: _________________________________________________________________ 
 
Vols contribuir en el finançament de Decideix Llorenç? 
 

□ De moment no 
□ Vull fer una aportació única. Quantia:_____________________________________________ 
□ Vull fer una aportació mensual. Quantia:___________________________________________ 
□ Vull fer una aportació trimestral. Quantia:__________________________________________ 

 
En cas de fer aportacions econòmiques, autoritzo que Decideix Llorenç em giri un rebut al compte que 
indico: 
 
Número de compte (IBAN):___________________________________________________________ 
 
Àrees de coneixement professional o acadèmic:___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Els participants de l’assemblea local accepten que les propostes i debats no poden contradir els 
següents principis: 

• Defensa de la feina política popular per a la construcció d’alternatives econòmiques al sistema 
capitalista, que garanteixin el repartiment just de la riquesa i del treball.  

• Defensa d’una esquerra radical i de ruptura amb les propostes d’esquerres dels partits tradicionals. 

• Defensa del dret del poble català a decidir la seva independència respecte de l’Estat Espanyol, com a 
persones de territoris amb llengua, història i cultura comunes sotmesos a un Estat opressor. 

• Respecte per tothom quant a l’ús de qualsevol llengua, sempre considerant que per supervivència de 
l’autòctona, cal fomentar l’ús social del català. 

• Defensa dels drets dels treballadors.  



• Defensa dels col·lectius de persones treballadores precàries i/o que contribueixen al comerç de 
proximitat i a l’economia tradicional: treballadors, petits comerciants, pagesos, artistes, etc. 

• Defensa dels drets dels col·lectius en risc d’exclusió social: aturats de tot tipus, dones maltractades, 
immigrants, persones amb discapacitat, persones amb addiccions, gent gran, etc. 

• Defensa dels drets socials bàsics: sanitat, educació, habitatge, treball, protecció social. 

• Defensa de l’educació com a prioritat de qualsevol poble per tal de garantir la convivència, el 
coneixement i la cohesió social. 

• Defensa de la diversitat cultural com a riquesa lingüística, educativa i social. 

• Defensa de la igualtat de drets entre totes les persones d’un territori independentment del seu lloc 
d’origen. 

• Defensa de la solidaritat internacional amb col·lectius de refugiats i exiliats, així com amb pobles 
oprimits i nacions sense estat. 

• Defensa dels principis bàsics d’igualtat de gènere: igualtat d’oportunitats, dret a l’avortament segur, 
lliure i gratuït, visibilitat de la dona, coeducació, conciliació de les vides familiar i pública, discriminació 
positiva. 

• Defensa del dret de tothom a qualsevol opció sexual. 

• Defensa del medi ambient i de sistemes energètics, de gestió de residus, etc. sostenibles. 

• Defensa del territori i rebuig a les agressions que augmentin la contaminació i/o malmetin el paisatge i 
altres trets identificatius com a comarca penedesenca. 

• Defensa de la cultura, l'esport, el teixit associatiu, etc. com a base de la participació i l’apoderament 
popular entre altres valors.  

• Defensa del principi bàsic de democràcia directa com a dret fonamental de qualsevol persona a 
decidir allò que li afecta. 

• Defensa de la llibertat d’expressió. 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquestes dades 
només s’estenen a les finalitats del cens de Decideix Llorenç (DL), pel que el seu contingut queda restringit a l’ús i als 
aspectes interns de l’organització i la comunicació de DL, tal i com prescriu l’article 4 de la LOPD. Així mateix, les dades 
recollides seran exactes i posades al dia de forma que responguin a la veracitat de les mateixes. I si resultessin inexactes 
en tot o part, o incomplerts seran cancel·lats o substituïts d’ofici per les dades rectificades o completades, sense perjudici 
de les facultats que l’article 16 de la mateixa llei atorga als afectats. L’interessat a través de la seva signatura i 
comunicació de les seves dades i de forma expressa admet el tractament de les seves dades a l’empara del disposat en 
l’article 7.2 de la Llei Orgànica de protecció de dades. I a l’empara de l’article 9 de la Llei Orgànica de Protecció de dades, 
el responsable del fitxer adoptarà les mesures d’indol tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de 
les dades personal i evitarà la seva alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat i que es farà en la forma que preveu 
l’article 20 a 22 del Reial Decret 1720/07. 
 
El cedent de les dades no autoritza a DL cap altre us de les exposades aquí, així com tampoc s’entén donat el 
consentiment per la cessió d’aquestes dades a tercers, sent necessari el consentiment exprés. 

 
PER TOT AIXÒ SIGNO LA PRESENT FITXA I DONO EL MEU CONSENTIMENT 
 
Signatura 


