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M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
18/02/2021, primera convocatòria, ha pres, a proposta del grup ERC, amb els vots
favorables dels grup ERC, JUNTS, CUP i del regidor no adscrit, i el vot en contra del grup
PSC, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP ERC DE SUPORT A PABLO HASÉL I PER A LA PRESERVACIÓ DEL DRET A LA
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
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 per la 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.
Hem de recordar els “titiriterios” i l’exili de Valtònyc acusat també d’injúries a la corona, en
d’altres artistes represaliats. Tots aquests procediments converteixen l’Estat Espanyol en
un dels estats del món que practica la persecució de més artistes.
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Per tot això, el municipi d’Arenys de Munt aprova els següents acords:
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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. Demanar a l’Estat Espanyol la derogació de l’anomenada Llei Mordassa (Llei Orgànica
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana) i la modificació del Codi
Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i es protegeixi la llibertat d’expressió en
lloc de sancionar-la.
5. Demanem l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de
tots els artistes processats per la seva expressió artística.
6. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per
la Independència.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI
46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 22/2/2021 12:51:12

Signatura: CN=TCAT P Maria Carmen Gómez
Muñoz-Torrero - DNI 11787830P,
SERIALNUMBER=11787830P, G=Maria Carmen,
SN=Gómez Muñoz-Torrero, OU=Secretaria,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 22/02/2021 10:22:56

CVE: 20210-06284-22825-52097

