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Condemnen Pablo Hasél a sis
mesos de presó per empènyer i
insultar un periodista de TV3
El raper diu que el judici ha estat una farsa

El raper Pablo Hasél | Àlvar Llobet

El jutjat penal 1 de Lleida ha condemnat el raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per un delicte
de lesions per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de
2016. Segons el jutge, ha quedat provat que Hasél va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de
neteja el periodista i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar la víctima
amb 12.150 euros.
El magistrat, però, descarta imposar a Hasél una ordre d'allunyament perquè entén que no
representa "ara" cap perill per a la víctima. Hasél, a les xarxes socials ha qualificat el judici per
aquests fets de "farsa" i ha lamentat que allò provat "no serveix per a res". "Queda el recurs", ha
conclòs.
La sentència també condemna per un delicte de coaccions Hasél i tres acusats més i imposa a
cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapantlos les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.
Els fets van tenir lloc el 2 de juny de 2016 al despatx del rector de la universitat quan els mitjans
de comunicació van intentar cobrir una protesta de treballadors i professors de la universitat contra
l'ocupació del despatx del rector per part d'estudiants i joves i hi va haver un enfrontament amb
alguns periodistes que estaven cobrint la notícia que van rebre empentes i se'ls va llançar líquids.
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