Moció que presenta el grup municipal de la Crida per
Granollers-CUP en defensa del dret a la protesta
política, de la llibertat d'expressió i de manifestació

Els darrers anys les mobilitzacions del moviment independentista a Catalunya han estat massives,
constants i exemplars. La noviolència ha estat un denominador comú i un principi bàsic en les
protestes socials en forma de manifestacions, comunicats, vagues, aturades, talls de carreteres,
concerts, concentracions... en favor del dret a decidir i de les llibertats democràtiques, contra la
repressió i la violència policial, i en defensa dels Drets Humans fonamentals.
Els Drets Humans, són aquells drets inherents a l'ésser humà per l'únic motiu de ser persona. Els
Drets Humans són inalienables, irrenunciables i imprescriptibles i per aquest motiu els estats estan
obligats i són responsables de garantir-los. El dret a la protesta és un dret humà fonamental, un
dret bàsic en qualsevol estat democràtic.
D'acord amb la Declaració Universal de Drets Humans, adoptada i proclamada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides, de 10 de desembre de 1948 «tota persona té dret a la llibertat
d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el
de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà» (article 19) i «tota
persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques» (article 20).
L’informe d’Amnistia Internacional publicat el 2014: Espanya, el dret a protestar amenaçat , alertava
de l’augment de la repressió. L’informe recomanava a les autoritats espanyoles “revisar la
legislació, les polítiques i les pràctiques relatives a les reunions públiques i les manifestacions, per
tal de garantir i facilitar l'exercici efectiu del dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica,
conforme a les obligacions internacionals contretes per Espanya en matèria de Drets Humans”.
Per contra l'any 2015 l'estat espanyol enduria el Dret Penal amb la reforma del Codi Penal LO
1/2015, a la que hi afegia una nova Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana LO 4/2015,
coneguda popularment amb el nom de Llei mordassa.
El gener de 2015, 70 catedràtics de Dret Penal de diverses universitats de l'estat espanyol
subscrivien un manifest en el que ja alertaven de la involució democràtica de l'Estat, afirmant que
«ens trobem davant un veritable estat de necessitat política provocat per la deslleialtat
democràtica de l'actual Govern, qui mitjançant les denunciades iniciatives legislatives està
elaborant una ordit jurídica extraordinàriament allunyada d'un sistema democràtic atent a les
llibertats i drets fonamentals, i molt més propera a un sistema autoritari que francament crèiem ja
oblidat.»
En aquesta mateixa línia el «Grupo de Estudios de Política Criminal», integrat per bona part de la
doctrina penalista espanyola i per magistrats i jutges, subscrivia el manifest « No hay derecho. Por
un Código penal de todos», en el que criticava durament la reforma en afirmar que «criminalitza la
protesta ciutadana amb la finalitat de dissuadir als molts col·lectius de ciutadans indignats
d’expressar públicament la seva rebel·lió contra una política que destrueix els ciments de l’Estat
del benestar».
En aquesta mateixa direcció el febrer de 2015 un grup de Relators Especials de les Nacions
Unides indicaven la seva preocupació pel fet que «les propostes de reforma puguin ser una
resposta del Govern i del poder legislatiu a les nombroses manifestacions que en els últims anys
s’han portat a terme a Espanya»; assenyalant, entre altres coses, els riscs que ambdues reformes
(Codi Penal i Llei Orgànica per la protecció de la seguretat ciutadana) suposen pels drets de
reunió i manifestació pacífica, associació, opinió i expressió, i que representen una amenaça als
«drets i llibertats fonamentals dels individus».
En els darrers temps hem vist com les amenaces d'involució democràtica que havien estat

denunciades reiteradament tant per institucions internacionals de defensa i protecció dels Drets
Humans, com per reconeguts especialistes en Dret Penal es feien realitat. L'Estat espanyol, en
totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització de la protesta política, amb
especial duresa contra el moviment independentista, inventant i difonent un relat que pretén
justificar una repressió totalment desproporcionada.
El passat 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez per manifestar-se pacíficament,
en protesta per l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia. Des d'aleshores fa 6
mesos que són reclosos a presó acusats de sedició i rebel·lió. Com ells diverses representants de
la sobirania popular al Parlament de Catalunya estan empresonades o a l'exili per qüestions
estrictament polítiques.
Com a mostres a la criminalització de la llibertat d'expressió els darrers temps destaquen les
condemnes a Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél i Josep Miquel Arenas
Beltran, conegut com a Valtònyc, dos rapers que sumen junts penes de presó de vuit anys i sis
mesos per «enaltiment del terrorisme» i «injúries a la corona». En realció amb aquestes
condemnes, cal recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha indicat en diverses
sentències que atorgar una protecció especial a determinats càrrecs institucionals (com seria el
cas del Monarca) és contrari a la llibertat d’expressió i al pluralisme polític.
Tot just fa unes setmanes, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va obrir diligències contra els
Comitès de Defensa de la República, i el 10 d'abril va ordenar la detenció de dues persones sota
l'acusació de terrorisme i rebel·lió. El mateix dia de la detenció, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
va afirmar rotundament que l'acusació de rebel·lió i terrorisme a les accions dels CDR és
«manifestament desproporcionada» i «contrària al principi de legalitat», suggerint que l’objectiu és
«criminalitzar» la protesta i provocar un efecte «dissuasiu» de cara a futures mobilitzacions.
Juntament amb aquestes decisions, ens trobem amb la presentació de denúncies per delictes
d’incitació a l’odi contra els cossos de seguretat, en casos relacionats amb l’1 d’octubre, o per part
d’un regidor de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Salt contra tres membres d’un
col·lectiu de denúncia de la xenofòbia anomenat Espai Antiracista. L’ús dels delictes d’incitació a
l’odi ha d’entendre’s únicament com a eina per a la protecció de grups en posició d’especial
vulnerabilitat, i evidentment aquest no és el cas.
En la conjuntura actual, el passat divendres 6 d'abril, el relator especial per a la Llibertat
d'Expressió i Opinió de l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides, David Kaye, va
emetre un comunicat oficial on fent referència directa a l'estat espanyol afirmava que «la llibertat
d'expressió és la pedra angular de tota societat lliure i democràtica» i en conseqüència es
mostrava preocupat perquè «les acusacions de rebel·lió per actes que no impliquen violència ni
incitació a la mateixa puguin interferir amb els drets de la societat a protestar i manifestar-se.»
En front d'aquesta situació de continua retallada de drets i llibertats. En un moment en que estem
veient com rapers, càrrecs electes i representants d'organitzacions polítiques, socials i sindicals,
activistes i estudiants són denunciades, perseguides, multades i empresonades, entenem que no
podem restar passives davant aquest atac a les llibertats més fonamentals.
Davant l'atac als Drets Humans Fonamentals que implica l'ús del Dret Penal com a mecanisme
per limitar l’abast del dret a la protesta política a través de l'exercici de la llibertat d’expressió i de
manifestació volem proposar al Ple de l'Ajuntament de Granollers els següents
ACORDS:
1.- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat i denunciar la criminalització de la
protesta social, la repressió i la violència institucional.
2.- Defensar públicament la llibertat d'expressió, de manifestació i de protesta política com un dels
pilars centrals de qualsevol societat democràtica.
3.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Granollers en col·laborar en la defensa de les
granollerines i granollerins que vegin vulnerats els seus drets polítics.

4.- Donar suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns i veïnes en general que
s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.
5. Solidaritzar-se amb els rapers Valtònyc i Pablo Hasél, així com amb qualsevol artista que pateixi
persecució per les seves obres de creació.
6.- Solidaritzar-se amb els Comitès de Defensa de la República així com amb qualsevol
organització o entitat que es vegi sotmesa injustament a la ràtzia repressiva de l’Estat.
7.- Reclamar la llibertat immediata de totes les preses i presos polítics catalans i el dret al retorn
amb garanties de totes les exiliades i exiliats.
8.- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a la derogació de la Llei de Protecció de la
Seguretat Ciutadana i a impulsar els canvis legislatius necessaris per a l'adequació del Codi Penal
a les obligacions internacionals contretes per l'Estat en matèria de Drets Humans i a les
recomanacions de les institucions internacionals de Drets i Humans per tal de garantir el ple
exercici de la llibertat d’expressió i de manifestació.
9.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium
Cultural, a Amnistia Internacional i a l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides.

