
 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  EN DEFENSA DE 

LES LLIBERTATS  I ELS DRETS CIVILS 

  

El passat 24 d’abril la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a través del seu màxim 

responsable Felip Puig,  va fer públic el web “Contra la violència Urbana”. En aquest web entre 

altres coses, s’anima a la ciutadania a delatar les persones que hi apareixen fotografiades, sota la 

sospita d’haver participat en alguns incidents ocorreguts durant la darrera vaga general a 

Barcelona. 

La pàgina de denúncia té una triple finalitat: en primer lloc propagandística, més mediàtica que 

efectiva en paràmetres policials i judicials. En segon lloc, pretén transmetre la por a la represàlia 

contra qui es mobilitza i tercer es presenta com un argument per a l'enduriment de les mesures 

normatives i penals que acabaran adreçades contra el conjunt de la població.   

Aquest portal, a més a més, suposa un greu retrocés respecte les llibertats i els drets civils, 

emparats en el nostre ordenament jurídic, com ara el dret a l’honor, la pròpia imatge, o la 

presumpció d'innocència. 

Som moltes veus i de diferents sectors, les que han posat en dubte la legalitat d'aquest portal. 

Entre elles institucions com el Col·legi d'Advocats de Barcelona,  l'associació Jutges per la 

Democràcia  o  l’ex Fiscal, Carlos Jimenez Villarejo, que fins i tot desautoritzant al propi Conseller 

Puig ha fet una crida a la ciutadania a no fer ús d’aquesta perversa eina. 

 

Per tot això la CUP, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges que adopti els següents: 

 

ACORDS 

  

1) Mostrar el màxim suport envers aquelles persones, que han estat  condemnades 

públicament, a una intromissió de la seva imatge sense cap tipus de garantia, ni defensa i 

havent estat vulnerats al seu dret a la presumpció d'innocència. 

2) Sol·licitar la retirada immediata d'aquest lloc web atès que la seva pròpia existència 

suposa una vulneració de drets fonamentals com el dret a l'honor, la pròpia imatge o la 

presumpció d'innocència. 

3) Exigir la dimissió del Conseller d'Interior, Felip Puig, com a màxim responsable 

d'aquest portal que vulnera drets civils i llibertats. 

4) Fer arribar aquest acord, en cas de ser aprovat al Parlament de Catalunya i a la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 
Sitges, 17 de maig de 2012. 
 


