
 

 

Veus emmordassades 
La llibertat d’expressió a presó 

Dijous 12 d'abril 
17:00 PRESÓ MODEL 

 
 
 
Davant la constatació de l’augment de la pressió repressora respecte 
del dret a la llibertat d’expressió per part de l’Estat que ja es va iniciar 
amb l’aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana al 2014, 
l’anomenada llei mordassa, i amb la reforma del Codi Penal de 2015, 
l’Ajuntament de Barcelona proposa unes jornades de debat i reflexió al 
voltant d’aquest àmbit. Aquestes jornades són una continuació dels 
debats que ja es van tenir a les jornades sobre discurs d’odi de març 
de 2017, on un dels temes més debatuts va ser justament la col·lisió 
entre els límits de la llibertat d’expressió i els límits de les polítiques 
posades en marxa per tal d’eradicar les manifestacions d’odi. Tant els 
canvis normatius dels últims anys, com sobretot la pràctica des del 
poder executiu i judicial, han portat a uns determinats efectes 
d’aquestes normes i pràctiques que sovint són qualificats com abusius i 
repressors de la diferència i de la dissidència. L’ús pervers i l’abús 
d’aquestes lleis ha portat a una limitació potser excessiva de la llibertat 
d’expressió, un dels principals pilars de les democràcies liberals. 
Aquestes jornades volen donar la veu a persones directament 
afectades per aquestes lleis i també fer propostes en positiu, tant des 
de l’àmbit legal i judicial com des del filosòfic i polític.  
 
 
COORDINEN 

• Ajuntament de Barcelona 
• No Callarem 

 
 

 
De dijous a dissabte, s’exposarà al pati d’entrada una reproducció de  

"Presos polítics a l'Espanya contemporània”, de Santiago Serra.  
 
 



 

 

HORARIS 
 
17:00 – Portes 
 
17:15 Introducció a càrrec de Jaume Asens, Tinent d'Alcaldia de Drets 
de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona 
 
17.30 – Debat Veus Afectades. Hi participaran: Fernando Rapa 
(cofundador i director d'Art de la Revista Mongolia), Valtonyc (raper 
encausat), Cassandra Vera (escriptora i estudiant d'història) Modera: 
No Callarem 

• Espai: Teatre Model 
 
19:00 - Concert piano solo Clara Peya 

• Espai: Panòptic 
 
19:30 – Debat Veus Aixecades. Reflexionaran en Josep Ramoneda 
(periodista i filòsof), Laia Serra (Advocada penalista i membre de la 
Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona) i 
Joaquín Urías (Professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal 
Constitucional), José Luis Ramírez (Magistrat Audiència Provincial 
Barcelona i membre Grup d'estudis de Política criminal). Conduirà el 
debat: Thais Bonilla (Coordinadora Àrea de campanyes i gestió de 
projectes de drets civils i polítics - Novact) 

• Espai: Teatre Model 
 
21:00 – 21:00 Improvisació de piano de Albert Bover sobre lectura 
d’Andrea Soto 

• Espai: Panòptic 
 
21:30 – Espectacle titelles “Frikando títeres” con Raúl Griot (Títeres 
desde Abajo) i Raquel Batet 

• Espai: Panòptic 
 
21:30 - Fi 

Entre les 17 i les 19, dissenyadors, tatuadors, il·lustradors i 
 escriptors de grafiti pintaran les seves obres exclusives sota el lema 

#ExpressatPerLaLlibertat al pati de la Model. Aquestes peces seran 
posteriorment subhastades per contribuir al fons econòmic per les persones 

encausades 


