MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP BABORD EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, EN
SUPORT A PABLO HASÉL I CONTRA EL SEU EMPRESONAMENT
La matinada del passat 16 de febrer el Cos de Mossos d’Esquadra va assaltar per la força
l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida per detenir al cantant de rap i veí de Lleida
Pablo Hasél per ordre de l’Audiència Nacional, hereva de Tribunal de Orden Público franquista.
Hasél va ser detingut i conduït a un centre penitenciari per tal de complir la pena de presó
imposada pels delictes d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme per les seves cançons.
Amb ell, són més de 70 les persones condemnades per delictes d’opinió per les seves cançons
a l’estat espanyol els darrers anys, com el raper mallorquí Valtonyc exiliat a Bèlgica a casua
d’una sentència similar.
Els darrers anys, l’estat espanyol ha intensificat la repressió per delictes d’opinió, especialment
contra artistes, cantants i persones que s’expressaven a les xarxes socials. Les diverses
“Operación Araña”, les denúncies contra Willy Toledo, la condemna a La Insurgencia i els casos
de Valtonyc i Pablo Hasél posen de relleu que la llibertat d’expressió és a dia d’avui un dret
sistemàticament vulnerat a cop de Codi Penal i Llei Mordassa. D’ençà de la reforma d’aquestes
dues lleis l’any 2015, l’augment de la repressió per delictes d’opinió ha estat exponencial,
mentre que al mateix temps l’estat ha tolerat els discursos d’odi de l’extrema dreta al carrer,
als mitjans i als parlament.
L’empresonament de Pablo Hasél és un nou exemple de repressió de l’estat i, en particular, de
la vulneració sistemàtica dels drets civils i polítics i dels drets humans a l’estat espanyol. Cal
recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg ha condemnat a l’estat
espanyol en reiterades ocasions per vulnerar el dret a la llibertat d’expressió, i que de fet va
deixar clara l’absoluta incompatibilitat de delictes com el d’injúries a la corona en la seva
sentència del Cas Stern Taulats y Roura Capellera c. Espanya.
Per tot això, el Grup Municipal de Babord de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, proposem al Ple
Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
1) Mostrar el suport a Pablo Hasél arran del seu empresonament, rebutjar fermament la
sentència condemnatòria i exigir a l’estat espanyol el seu immediat alliberament.
2) Exigir a l’estat espanyol la derogació amb caràcter urgent de la Llei Mordassa (Llei
Orgànica 4/2015), de la reforma del Codi Penal de 2015 (Llei Orgànica 1/2015) així com
la despenalització de tots els delictes d’opinió.
3) Reclamar l’anul·lació de tots els procediments judicials i condemnes contra totes
aquelles persones per l’exercici dels seus drets fonamentals com la llibertat
d’expressió.
4) Fer una crida als veïns i veïnes de Vilassar de Mar a participar de les mobilitzacions i
actes de suport a Pablo Hasél i per la llibertat d’expressió que es convoquin, i a
defensar els drets fonamentals i els drets civils i polítics front a la repressió de l’estat.
5) Comunicar aquest acord al Sr. Pablo Rivadulla Duró (Pablo Hásel), als mitjans de
comunicació local (web de l'ajuntament, butlletí municipal i Vilassar ràdio, entre
d'altres), als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al Consell General del
Poder Judicial

