
CAMPANYA SANTPEDOR SENSE VAQUETES 
Des de la Plataforma Animalista de Santpedor (PAS) hem iniciat una campanya per poder acabar amb els correbous d’aquest 
municipi amb el següent lema #SantpedorSenseVaquetes. 
Els objectius de la campanya són: 
-Que Santpedor es declari municipi antitaurí i amic dels animals, i renunciï a continuar organitzant directa o indirectament cap 
tipus de festa ni activitat lúdica que impliqui l’ús d’animals vius.  
-Que l’ajuntament es comprometi a destinar els aproximadament 8500 euros que costa aquest acte a accions o plans socials que 
enriqueixin i millorin la vida del poble i/o a activitats alternatives i ètiques de diversió. 
Si us plau signeu la següent petició: 
Com a sota signant ( major de 16 anys) m'adhereixo i sol·licito que l’Ajuntament de Santpedor, deixi de celebrar i donar permís per 
fer l’acte de les Vaquetes i que destini aquests diners a altres activitat alternatives i ètiques. 
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D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter persona l'informem del següent: 

1. Que la finalitat de la recollida de signatures té com a únic objectiu la seva utilització per a la gestió i tramitació de la campanya en pro de la campanya #SantpedorSenseVaquetes amb 

l’objectiu d’acabar amb els correbous a Santpedor. 2. Que vostè dóna el consentiment exprés i inequívoc perquè les seves dades personals siguin cedides als organismes públics i / o 

privats competents amb la mateixa finalitat descrita anteriorment. 3. Que un cop acabada la campanya les dades personals seran cancel·lades segons el que estableix la normativa. 4t.- 

Que té la possibilitat legal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal dirigint-se mitjançant correu electrònic a plataformaanimalistasantpedor@gmail.com . Així mateix la persona signant garanteix que les dades facilitades en la 

campanya de recollida de signatures són veraces i serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte,  que pogués ocasionar a la Plataforma Animalista de  

Santpedor, o a qualsevol tercer, a causa de l'emplenament amb dades falses, inexactes o incompletes. 

 

 

PLATAFORMA ANIMALISTA DE SANTPEDOR  


