
Instruccions per donar suport al Manifest-denúncia 
“Cop a l’Estat de Dret” 

 
 
Benvolgut/da jurista, 
 
Davant dels fets que amb motiu del Referèndum de l’1-O s’estan succeint a Catalunya i 
que posen en evidència un ús ideològic del dret, amb les greus conseqüències que això 
suposa, especialment per als drets fonamentals de la ciutadania, considerem oportú 
posicionar-nos de nou com a juristes i, per això, et demanem que donis suport amb la 
teva signatura al manifest-denúncia “Cop a l’Estat de Dret”. Si ho consideres oportú, 
també et demanem que li donis la màxima difusió possible, de forma urgent. 
 
Per expressar el teu suport al Manifest-denúncia: 
 
1. Enviar un missatge a l’adreça: eldretperlaconvivencia@gmail.com, amb el títol 

“Suport al Manifest-denúncia” o similar. 
 
2. Indicar el nom i cognoms i la teva professió (professor/a, advocat/da, secretari/ària 

ajuntament, lletrat/da, notari/ària, registrador/a....).  
 

En el cas de les persones advocades, convé indicar el Col·legi, i en el cas dels 
professors/es universitaris/àries, la disciplina o assignatura i la Universitat. 

 
El Manifest-denúncia és una iniciativa conjunta del Col·lectiu Praga, l’associació Drets i 
diversos advocats/des i professionals del Dret. 
 
 
De conformitat  amb l’article 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos 
de carácter personal, us informem de les qüestions següents:  
1. Que la finalitat de la recollida de dades té com a únic objectiu el seu ús com a suport al manifest-
denúncia “Cop a l’Estat de Dret”. 
2. Que, si no en indiqueu el contrari, presteu el vostre consentiment exprés per fer públic el vostre 
suport al manifest-denúncia esmentat. 
3. Que les vostres dades personals no seran cedides a cap organisme públic o privat i que seran objecte 
de cancel·lació una vegada fet públic el manifest-denúncia i els suports que hagi obtingut.  
 4. Que teniu la possibilitat legal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el 
termes previstos per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, adreçant l’escrit corresponent a l’adreça electrònica eldretperlaconvivencia@gmail.com 
Així mateix, la persona signant garanteix que les dades facilitades són certes i assumeix les 
responsabilitats en què es pugui incórrer en cas que les dades siguin falses, inexactes o incompletes. 

 

   

 

 

 

 

http://collectiupraga.cat/wp-content/uploads/2017/10/Den%C3%BAncia.pdf
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