COMPROMÍS PER CERDANYOLA
Les persones que formem el Compromís per Cerdanyola volem capgirar la situació política i
social de la nostra ciutat. El Compromís per Cerdanyola parteix d’uns criteris compartits que
són els següents:
•
•
•
•
•
•

Defensa del dret a la participació i democràcia real de la població
Defensa del territori i dels recursos naturals del medi ambient.
Defensa dels serveis públics de gestió pública de qualitat. Suport a les reivindicacions
socials en favor dels interessos col·lectius.
Reivindicació de la justícia social i defensa dels drets i llibertats de totes les persones.
Reivindicació de l’autodeterminació del poble català i de tots els pobles.
Suport a la lluita d’alliberament de gènere i superació de la societat sexista.

El col·lectiu de Compromís per Cerdanyola és una eina per a la innovació de les formes
tradicionals de fer política des d'una perspectiva de transformació d'aquesta societat cap a una
societat igualitària.
Crear aquesta candidatura a Cerdanyola requereix pagar despeses associades. Per això, et
demanem el teu suport. Si vols ser afiliat/ada i vols col·laborar amb el Compromís per
Cerdanyola retorna'ns la butlleta emplenada a contacte@compromispercerdanyola.cat
Faràs possible l’existència d’un nou Grup a Cerdanyola. Podràs participar per la construcció
d'una Cerdanyola diferent amb una nova forma de fer política. Rebràs informació de totes les
activitats, estaràs col·laborant en demostrar que l’organització ciutadana és possible i que
entre tots i totes ho podem crear.

BULLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms...................................................................................................
DNI: ...............................................................................................................
Data de sol·licitud:..............................................................................................
Adreça postal:....................................................................................................
Nº de compte corrent:..........................................................................................
Correu electrònic (rebre informació).........................................................................
Les opcions de pagament mensual:
Altres.......
........€
5€

10 €

15 €

20 €

Signatura :

En compliment de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD)”, t’informen que les dades que ens facilitis seran incorporades a un fitxer intern de Compromís per
Cerdanyola, per ma un ús exclusiu de gestió interna. Tens drets d’accés, cancel·lació, rectificació i posició
mitjançant les dades de contacte que figuren en aquesta butlleta.

