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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 8
d'abril de 2021, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municpal CUP, amb el
text següent:
“19. Moció del grup municipal CUP en defensa de la llibertat d’expressió i de
rebuig a l’empresonament del raper Pablo Hasel.

Pablo Hasel es va refugiar a l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida apel·lant a
la comunitat educativa i cultural amb l’expectativa sobre l’esdevenir de la seva ordre
de captura, un cop esgotat el període d’ingrés voluntari a la presó.
Pablo Hasel no ha intentat fugir; tot al contrari ha buscat posar la força repressora de
l’Estat davant un mirall i projectar la realitat de l’Estat espanyol a nivell internacional.
Però l’Estat espanyol s’ha mostrat un cop més que és aliè a les crítiques d’organismes
internacionals i entitats com Amnistia Internacional, en favor de la llibertat del cantant.
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El dia 16 de febrer de 2021 els Mossos d’Esquadra han entrat a la força a l’edifici del
Rectorat de la Universitat de Lleida per tal de complir l’encàrrec de l’Audiència Nacional
de capturar el raper lleidatà Pablo Hasel. Un cop més els Mossos d’Esquadra han actuat
com a braç executor de la repressió contra els enemics polítics que practica l’Estat
espanyol.

El suposat delicte, que l’ha conduït a la presó, ha estat el de cantar cançons crítiques
amb els poderosos. No és el primer cop, ho saben Valtonyc, Cassandra... i tots aquells
que gosen qüestionar el poder de les oligarquies de l’Estat.

“Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no
ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les
informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres”.
Mentrestant l’Estat espanyol empresona qui aixeca la veu contra la repressió, retallada
de drets i abús dels poderosos.
Encara a data d’avui subsisteixen anacrònicament en el codi penal certs delictes amb
penes agreujades quan la persona ofesa és membre de la família reial. Altres
preceptes directament consideren injúries, amb penes de presó fins a dos anys, la
crítica a la monarquia.
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Això ens diu molt de la qualitat democràtica de l’Estat espanyol, i del degoteig de
retallades a la llibertat col·lectiva que, sense adonar-nos, ens van imposant.
L’art. 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu:
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És cert que el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha vingut condemnant l’Estat
espanyol per vulnerar el Dret a la llibertat d’expressió per la seva defensa a ultrança
de la imatge de la família reial. Va ser el cas de la condemna a Espanya pel cas Otegi
l’any 2011, o el cas d’Enric Stern i Jaume Roura, amb Sentència de 13 de març de
2018. Malgrat això l’Estat espanyol continua sense escoltar el Tribunal Europeu de
Drets Humans i respectar la Declaració Universal dels Drets Humans.
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Però en realitat en Pablo Hasel no ha entrat a la presó per injuries a la corona o per
enaltiment al terrorisme. Ha entrat a la presó per expressar amb llibertat les veritats
i realitats d’aquest estat demofòbic que condemna la dissidència, que empresona la
mobilització i que reprimeix els moviments socials. Ja res ens sorprèn d’un Estat que
empresona persones per la seva militància política mentre normalitza l’extrema dreta
i el seu discurs de l’odi i de l’exclusió. Pablo Hasél és a la presó mentre es permeten
concentracions obertament feixistes en casernes d’homenatge a la División Azul, en
esglésies es conmemora la mort de Franco, o en grups de whatsapp militars
encoratgen a genocidis de la ciutadania que no combrega amb la seva idea de pàtria.
Creiem que cal defensar els creadors i els artistes, que cal blindar la llibertat artística
i d’expressió. El nombre d’artistes condemnats o amb causes obertes per fer ús de la
seva llibertat ja és preocupant i de cap manera ho podem permetre i tolerar. Creiem
també que per defensar la nostra llibertat individual és indispensable defensar les
llibertats col·lectives.
Cal reclamar també l’amnistia per a totes els empresonades, condemnades i exiliades
per motius polítics. La lluita per la llibertat no pot excloure ningú.
És per tot això que a proposta del grup municipal de la CUP-AMUNT,
S’acorda:
1- Manifestem el nostre suport al cantant lleidatà Pablo Hasel, mostrem el nostre
rebuig frontal al seu empresonament, i n’exigim el seu alliberament immediat.
2- Adherir l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al manifest elaborat des de
l’Acadèmia Catalana de la Música a favor de la llibertat d’expressió i en contra
de la condemna al raper Pablo Hasel.
3- Exigim l’alliberament de totes les presses polítiques i de consciència de l’Estat
espanyol, així com que es posi fi a la persecució de les exiliades per motius
ideològic.
4- Ens oposem a la manca de drets i llibertats existent que demostra, un cop més,
la qualitat demofòbica i repressiva de l’Estat espanyol.
5- Emplacem les institucions europees perquè prenguin partit i defensin el territori
de drets i llibertats, finalitat intrínseca en l’esperit fundacional de la Unió
Europea.
6- Demanem expressament la derogació dels delictes contra la corona (arts. 485
– 491 CP), i especialment el delicte d’injúries contra la família reial (arts. 490·3
CP i 491 CP), per ser contrari a la Declaració Universal de Drets Humans i la
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
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7- Notificar aquests acords a la delegació del govern espanyol a Catalunya, a la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a l’Acadèmia Catalana
de la Música.”
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, (CUP)
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU)
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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