
   

 
 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC i CUP-ALL  
DE SUPORT A PABLO HASÉL I PER LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE 

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

 
 

Pablo Hasél ha entrat a presó aquest dimarts al matí, acusat d’injúries a la corona, 
injúries a les institucions de l'estat i enaltiment del terrorisme arran de la lletra d’una 

cançó i de 62 missatges a les xarxes socials. Aquesta  detenció, que suma un nou pres 
a la vergonyosa llista de presos i preses polítiques, va ser executada pel cos Mossos 
d'Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en oposició total al 

reconeixement de drets fonamentals.  

Malauradament, la repressió del món cultural i la censura que es ve imposant en els 
darrers anys per protegir les institucions obsoletes sorgides del règim del 78 ha 

esdevingut una pràctica habitual a mans d’una judicatura massa lligada a posicions 
polítiques pròximes a la dreta i a l’extrema-dreta, cosa que també es posa de manifest 
en la clara impunitat en què es mouen i actuen grups feixistes i neo-nazis. 

L’Estat Espanyol és en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació 

que està posant de forma aberrant a la llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb 
pèrdua de drets fonamentals. 

Cada vegada som més conscients que accions repressives d’aquestes característiques 

són advertiments per tal d’apaivagar la dissidència política i ideològica. Ja ho hem vist 
amb l’empresonament de les preses i presos polítics i l’exili de les polítiques i polítics 
catalans. La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu recollit 

en l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Finalment, volem expressar igualment que les violentes actuacions policials del cos de 
Mossos d’Esquadra per reprimir les mostres de suport a Pablo Hasél atien més el 
conflicte i situen de nou determinades unitats d’aquest cos policial com a braç executor 

de les polítiques repressives del règim.  

 
  



   

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

PRIMER. Manifestar el suport a Pablo Hasél i mostrar el rebuig total i absolut al seu 
empresonament. 

SEGON. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que 

posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha 
de ser un dels pilars de tota democràcia. 

TERCER. Exigir l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències 

condemnatòries de qualsevol persona, inclosos els artistes, per haver fet ús del seu dret 
a la llibertat d’expressió, concentració i manifestació. 

QUART. Exigir al Govern de l’Estat Espanyol la derogació immediata de la llei mordassa 
i una modificació del Codi Penal per despenalitzar aquest tipus de delictes i on es 

protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 

 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

 

A Llagostera, a 18 de febrer de 2021 


