El grup municipal de Junts per Banyeres presenta aquesta moció perquè sigui
inclosa en el proper Ple
MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès
en la detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél
acusat d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les
institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa
social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet
sentir la seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota
democràcia consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas
de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions
internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat
d’expressió i perla gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. La llibertat
d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article
19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han
esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme
i del franquisme mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que
qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i
una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.
Per tot això, el municipi de Banyeres del Penedès, aprova els següents
ACORDS:
1.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.
2.Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió
i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
3.Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot
el nostre suport.

4.Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de
delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.
5.Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de
municipis per la independència.
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