
Manifestació de suport a la ciutat de Lleida
Unes 200 persones van recór-

rer pacíficament ahir els car-

rers de Lleida per demanar 
l’absolució del raper lleidatà. 

Els manifestants van sortit de 
la plaça de la Paeria, es van 
dirigir a la Subdelegació del 
Govern espanyol, i després 

van anar fins a la Delegació 
del Govern i, finalment, van 
arribar a la seu de la Policia 
Nacional. 

La mobilització pels carrers va aplegar unes 200 persones

LAURA CORTÉS (ACN) 

L’Audiència Nacional va decre-

tar llibertat condicional per al 
raper lleidatà Pablo Hasél, nom 
artístic de Pau Rivadulla i de 22 
anys, i li va imputar un delicte 
d’enaltiment del terrorisme pel 
contingut de les seves lletres. El 
jutge de l’Audiència Nacional 
Fernando Andreu va interrogar 
ahir el raper durant mitja hora 
a l’Audiència Nacional abans 
de decretar en llibertat amb la 
condició de comparèixer da-

vant del jutjat cada 15 dies.

“SEGUIRÉ CANTANT” 
El raper va arribar al mig-

dia a l’Audiència Nacional 
en un furgó policial, després 
d’haver passar la nit en depen-

dències policials, i va ser con-

duit emmanillat fins al despatx 
del jutge. Minuts després de 
la declaració davant del jutge 
Andreu, el raper ha abandonat 
a peu l’Audiència Nacional as-

segurant que seguirà cantant i 

acusant d’enaltiment de terro-

risme a la classe política. “És 
clar que seguiré cantant; enal-
timent del terrorisme és el que 
fa PP i PSOE donant suport a 
guerres al tercer món i venent 
míssils a països genocides com 
Israel”, va declarar Pablo Hasel 
als periodistes a les portes de 
l’Audiència Nacional.

AUTO DEL JUTGE
En l’auto, el jutge Andreu 

afirma que, en base al regis-

tre dels ordinadors de l’acusat 
i a la informació lliurada per 
les companyies telefòniques, 
existeixen indicis que Hasél 
ha pogut cometre un delicte 
d’enaltiment del terrorisme i 
de descrèdit, menyspreu i hu-

miliacions a les seves víctimes. 
El magistrat pren com a parti-
da l’anàlisi de 12 cançons se-

ves, distribuïdes a través de Yo-

utube, en què presumptament 
s’enalteixen accions terroristes 
comeses per ETA, GRAPO, Al-
Qaida i Terra Lliure. 

L’Audiència Nacional deixa en 

llibertat amb càrrecs Pablo Hasél
El raper lleidatà està imputat d’un delicte d’enaltiment del terrorisme en les seves lletres

TÉ L’OBLIGACIÓ DE COMPARÈIXER ELS DIES 1 I 15 DE CADA MES DAVANT DELS JUTJATS
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Els treballadors de l’Hospital 
Arnau de Vilanova van decidir 
fer un referèndum per deci-
dir si se sumen a una possible 
vaga indefinida del personal 
dels vuit centres hospitalaris 
de l’ICS, contra les retallades. 
En una assemblea celebrada 
aquest dimecres al matí, uns 
200 treballadors van acordat 
que la consulta es faci el proper 

14 d’octubre. 
Segons van explicar fonts 

sindicals, l’objectiu del refe-

rèndum és conèixer quina és 
la disponibilitat del personal 
del centre davant d’una possi-
ble aturada. A més, el personal 
hospitalari va acordar tornar a 
mobilitzar-se cada setmana a 
l’exterior del centre a partir de 
dimarts vinent. També van de-

cidir repartir fulls informatius 
als usuaris. 

EL DIA 14 PER DECIDIR SI FAN VAGA 

Referèndum entre els 
treballadors de l’Arnau
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TALLER. La Paeria organitza un taller sobre tècni-
ques per reproduir plantes, a càrrec de Jordi Toll, 
mestre jardiner. L’activitat, que tindrà lloc el dia 15 
d’octubre, té un cost de 10 euros.

CONVENI. La Universitat de Lleida i el Cercle d’Eco-
nomia col.laboraran en activitats d’investigació, 
formació i pràctiques. L’acord, que es va signar 
ahir, té una vigència de cinc anys. 

MUSICAL. La Llotja acull a partir d’avui el musi-
cal ‘40 el Musical’. Es tracta d’un dels espectacles 
estatals amb més èxit dels darrer temps. Hi haurà 
actuacions fins diumenge. 

La 12a edició del Concurs 
Ciencia en Acción se celebra 
enguany a Lleida, al Parc Ci-

entífic divendres i dissabte. 
Els organitzadors esperen que 
fins a 10.000 persones visitin 
el Turó de Gardeny per conèi-
xer quins són els 130 projectes 

científics finalistes de l’estat 
espanyol, Portugal i Amèrica 
Llatina. 19 d’ells, a més, cor-

responen a centres educatius 
de Lleida. 

DIVENDRES I DISSABTE I ATRAURÀ UNES 10.000 PERSONES

Concurs científic estatal a Gardeny
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La Federació de Comerciants 
de l’Eix valora positivament 
l’acceptació entre el públic de 
la targeta Lleida Comerç-Eix Co-

mercial de Lleida, un servei que 
fins al dia d’avui ja han sol-
licitat 3.717 persones, un 48% 
més que fa sis mesos, quan es 
va posar en funcionament una 
campanya de captació. 

UN 48% MÉS DE SOCIS EN SOLS MIG ANY

Èxit de la targeta de l’Eix
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