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Detenen el raper Pablo Hasél
L'artista estava condemnat a presó per enaltiment al terrorisme i injúries a la
Corona | La Guardia Urbana l'ha detingut a Vinaròs

Pablo Hasél | Arxiu de Pablo Hasél

La Guardia Urbana ha detingut aquesta tarda el raper Pablo Hasél quan es dirigia a un acte
d'homenatge al membre dels Grapo Paco Cela, que va sortir de la presó de Picassent el passat
dijous després de més de trenta anys de reclusió. El músic lleidatà ja tenia una ordre de crida i
cerca perquè no es va presentar a un judici, segons ha explicat el mateix Hasél als agents
policials en ser aturat en un control de trànsit.

El març del 2018 l'Audiència Nacional va condemnar l'artista a dos anys i un dia de presó per
enaltiment al terrorisme i injúries a la Corona i a les institucions espanyoles per comentaris a
Twitter. Va ser el setembre passat quan la Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional va disminunir
la condemna fins als nou mesos de presó.
El compte de suport de Twitter a Pablo Hasél ha convocat una concentració davant la caserna de
la Guardia Civil de Vinaròs, on es troba detingut el raper. Alguns músics, com Cesk Freixas, així
com polítics catalans, han expressat el seu suport a l'artista i han reivindicat el dret a la llibertat
d'expressió.
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Tota la solidaritat, @PabloHasel (https://twitter.com/PabloHasel?ref_src=twsrc%5Etfw) ! Avui han
detingut al company Pablo Hasel quan anava a rebre i celebrar la llibertat d'un pres del GRAPO.
#LlibertatPabloHasel
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPabloHasel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/kWz784tbup (https://t.co/kWz784tbup)
? Cesk Freixas (@ceskfreixas) 28 d'abril de 2019
(https://twitter.com/ceskfreixas/status/1122552795452846080?ref_src=twsrc%5Etfw)

Enmig de la jornada electoral han detingut a @PabloHasel
(https://twitter.com/PabloHasel?ref_src=twsrc%5Etfw) , condemnat injustament per haver exercit
el dret a la llibertat d'expressió. Fins i tot avui l'Estat Espanyol ens demostra quina és la seva
veritable naturalesa. https://t.co/A5Knnqresj (https://t.co/A5Knnqresj)
? (((Elsa Artadi))) ? (@elsa_artadi) 28 d'abril de 2019
(https://twitter.com/elsa_artadi/status/1122567274194509825?ref_src=twsrc%5Etfw)

Del costat d'en @pablohasel (https://twitter.com/PabloHasel?ref_src=twsrc%5Etfw) sempre.
Quina vergonya. https://t.co/RJtCkOmtOg (https://t.co/RJtCkOmtOg)
? Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 28 d'abril de 2019
(https://twitter.com/yeyaboya/status/1122545075769217025?ref_src=twsrc%5Etfw)
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