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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

INCIDENTS MANIFESTACIONS PABLO HASÉL 

 
Ahir 16 Febrer de 2021, dos dies després de les Eleccions al Parlament, es va procedir a la 

detenció del Raper Pablo Hasél a la Universitat de Lleida per una Ordre Judicial per la condemna 

d’Enaltiment del Terrorisme i Injuries a la Corona, per les lletres de les seves cançons i tweets 

realitzats. Una detenció que no s’hauria d’haver produït en un País Democràtic.  Cal recordar la 

jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que ha condemnat fins a vuit 

vegades l’Estat espanyol en 30 anys per vulnerar l’article 10 de la Carta Europea de Drets 

Humans, en referència a la Protecció de la Llibertat d’Expressió. Una detenció que no ens va 

agradar veure, però agradi o no, forma part de les tasques policials, i que es va dur a terme sense 

incidents,. 

Sobre les manifestacions en suport al Raper Pablo Hasél, són totalment legítimes, sempre que es 

facin de forma pacífiques i reivindicatives. Moltes ho varen ser, però algunes van acabar com 

varen acabar, amb incidents violents i ferits, policies i ciutadans. Però ahir es va traspassar una 

línia vermella, es va atacar la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Vic, causant danys importants 

i lesionant Agents de Seguretat Ciutadana. I així NO! Tothom té Dret a Manifestar-se! Tothom 

pot estar enfadat i voler expressar el seu malestar! Però així NO! És una atac a una Institució de 

Catalunya. Unes Dependències Policials que hi són per donar Seguretat i Serveis Essencials als 

ciutadans del Territori. 

Ara toca actuar i posar fil a l’agulla: 

- Cal una Condemna ferma dels Actes Violents i perseguir els Delictes pertinents. 

- Cal una Revisió Urgent del Model de Seguretat i Emergències de Catalunya. 

- Cal una Revisió Urgent del Model d’Ordre Públic, com ja vàrem fer esment en l’últim Consell 

de la Policia. Com s’ha vist les Unitats de Seguretat Ciutadana són el primers en patir les 

mancances de material i formació continua en Ordre Públic. 

- Cal una Revisió Urgents de les Infraestructures Policials. 

- Cal implementar noves Eines Policials, com les Càmeres Unipersonals, per poder capturar les 

imatges dels fets, i revisar la utilització d’altres per poder garantir les distàncies essent 

menys lesives, com podria ser la Utilització del Gas Pebre. 

- Cal poder detectar males Praxis Policials i actuar perquè no afectin a les Funcions Policials. 

Estem en mig d’una Crisis Sanitària, precedida per altres Crisis i en venen de noves, que poden 

ser pitjors i el Govern de la Generalitat ha d’estar preparat. Des del Sindicat Nacional de 

Seguretat de Catalunya estem disposat a ajudar en tot el que faci falta.  

Tot el nostre suport als Companys i les Companyes i esperem que els que han patit lesions es 

recuperin aviat. Als ciutadans ferits també esperem que es recuperin aviat. Aquestes situacions 

no agraden a ningú.  


