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Una quarantena de persones es
manifesten a Lleida per demanar
l'absolució de Pablo Hasel
S'enfronta a cinc anys de presó per un delicte contra la corona i enaltiment del
terrorisme i serà jutjat l'1 de febrer a l'Audiència Nacional

Imatge de la concentració | ACN

Una quarantena de persones s'ha concentrat aquest dissabte al vespre a la plaça de la Paeria de
Lleida per demanar l'absolució de Pablo Hasel que s'enfronta a fins a dotze anys de presó en
diverses causes que té obertes. La més propera tindrà lloc l'1 de febrer, quan serà jutjat a
l'Audiència Nacional per un delicte contra la corona i enaltiment del terrorisme.
En aquesta ocasió s'enfronta a cinc anys de presó per haver escrit i cantat una cançó titulada "Juan
Carlos El Bobón" així com tweets crítics amb el rei emèrit, relacionant-lo amb la prostitució. També
per haver denunciat tortures policials o haver condemnat "l'assassinat" de quinze immigrants
quan intentaven creuar la frontera de Ceuta, expliquen en un manifest que han llegit els
concentrats. El portaveu de la plataforma en defensa de l'absolució de Hasel, David Martín,
considera que la repressió de l'Estat és cada vegada més gran i que s'està vulnerant la llibertat
d'expressió . Assegura que s'està perseguint Hasel per uns "fets objectius" recollits fins i tot per
mitjans de comunicació.
La concentració a la plaça de la Paeria ha compartit espai amb una ballada de sardanes. Pablo
Hasel no ha assistit a l'acte de suport perquè no es trobava a la ciutat, segons han explicat els
organitzadors. Hasel ja va ser condemnat per l'Audiència Nacional a dos anys de presó per un
delicte d'enaltiment del terrorisme per cançons de suport a els GRAPO o ETA, entre d'altres. La
condemna va ser ratificada pel Tribunal Suprem el març del 2015.
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També va ser condemnat, juntament amb un altre raper (Ciniko) a pagar una multa de 540 euros
per un delicte lleu de falta de respecte a l'autoritat. El motiu, la cançó 'Menti-Ros' publicada a
Youtube el 5 de desembre del 2014 en què criticaven les polítiques de l'alcalde Àngel Ros al
capdavant de l'Ajuntament de Lleida.
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