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Taula	 2.	 Potencial	 i	 límits	 dels	mitjans	 legals	 com	a	 estratègia	de	 lluita	
contra	l’odi	a	les	xarxes	socials	

	
Moderador:	Juan	Luis	Sánchez,	sotsdirector	d’eldiario.es	i	membre	de	PDLI	

Ponents:	 Laia	 Serra,	 advocada	 de	 l’Observatori	 contra	 l’Homofòbia	 de	 Barcelona;	 Esteban	
Ibarra,	 president	 del	 Moviment	 contra	 la	 Intolerància;	 i	 César	 Strawberry,	 escriptor,	
compositor,	cantant	i	portaveu	del	grup	Def	Con	Dos	

	
	

Laia	 Serra	 va	 començar	 la	 seva	 intervenció	
recordant	 que	 el	 concepte	 de	 discurs	 d'odi	 és	
controvertit,	 i	 que	delimitar-lo	 correctament	 és	
fonamental	 per	 legislar	 d'una	 manera	
proporcionada	 que	 no	 posi	 en	 perill	 la	 llibertat	
d'expressió	 i	 la	 pròpia	 legitimitat	 del	 concepte	
com	 a	 eina	 jurídica	 per	 a	 la	 protecció	 de	
minories	 vulnerables.	 Actualment	 s'està	 usant	
de	 manera	 indiscriminada,	 posant	 en	 perill	
aquesta	legitimitat.	

Per	 a	 Serra,	 és	 necessari	 distingir	 entre	 els	
diferents	 nivells	 d'infracció	 per	 catalogar-los	
jurídicament	d'una	manera	proporcionada,	amb	
una	graduació	que	recorri	a	la	via	penal	per	als	
casos	d'incitació	a	la	violència,	però	també	a	la	via	administrativa,	o	fins	i	tot	civil,	per	a	altres	
casos	menys	greus.	

Esteban	Ibarra,	des	de	la	seva	perspectiva	de	
víctima	 i	 defensor	 de	 víctimes	 del	 discurs	
d'odi,	 va	 voler	 reivindicar	 el	 reforç	 de	 la	
legislació	 que	 protegeixi	 els	 drets	 humans,	
d'acord	 a	 les	 resolucions	 dels	 organismes	
internacionals	 i	 els	 convenis	 internacionals.	
Va	 apel·lar	 a	 l'article	 30	 de	 la	 Declaració	 de	
Drets	 Humans	 per	 recordar	 que	 la	 llibertat	
d'expressió	 no	 pot	 utilitzar-se	 de	 manera	
abusiva	 per	 vulnerar	 la	 dignitat	 i	 els	 drets	
fonamentals	 de	 les	 persones.



	

RELATORIA	JORNADES	#BCNvsOdi.	2	i	3	de	març	de	2017.	CCCB,	Barcelona	

Textos:	Alex	Cabo,	Ana	G.	Juanatey,	i	Laia	Tarragona		|		Fotografies:	United	Explanations		

Va	coincidir	amb	Laia	Serra	en	què	s'està	fent	un	mal	ús	del	concepte	de	discurs	d'odi,	i	com	a	
víctima	i	representants	de	les	víctimes	va	acabar	la	seva	intervenció	amb	una	petició	d'empatia	
amb	les	víctimes.	

César	 Strawberry	 va	 qualificar	 la	
situació	derivada	de	la	seva	condemna	i	
d'altres	 similars,	 com	 un	 “moment	
orwellià	 d’autocensura”,	 en	 el	 qual	 la	
ciutadania	 està	 assumint	 la	 correcció	
política	 per	 una	 política	 de	 la	 por	
empresa	 per	 l'actual	 govern	 espanyol.	
Per	Strawberry	aplicar	el	dret	penal	a	 la	
restricció	de	la	llibertat	d'expressió	xoca	
amb	 els	 drets	 fonamentals	 de	 les	
persones,	 i	 va	 advocar	 per	 altres	
mesures	 jurídiques	 de	 tipus	
administratiu	 o	 civil	 per	 enfrontar-se	 a	
aquest	problema.	

Per	 Strawberry,	 el	 poder	 està	 utilitzant	
el	concepte	de	discurs	de	l'odi	de	

manera	repressiva,	i	en	aquest	sentit,	va	recordar	l'acte	del	jutge	Pedraz	en	el	cas	de	Guillermo	
Zapata	 en	 el	 qual	 afirmava	 que	 és	 propi	 de	 les	 dictadures	 criminalitzar	 les	 paraules	 com	 si	
fossin	fets.	

En	el	temps	de	debat,	moderat	per	Juan	Luis	Sánchez,	Laia	Serra	va	afirmar	que	l'aplicació	que	
s'està	fent	a	l'estat	espanyol	de	les	lleis	sobre	terrorisme,	la	llei	mordassa	i	fins	i	tot	l'art.	510	
del	 Codi	 Penal,	 contravé	 les	 directrius	 internacionals.	 Va	 recordar	 els	 criteris	 del	 Tribunal	
Europeu	 de	 Drets	 Humans	 per	 restringir	 la	 llibertat	 d'expressió:	 la	 previsió	 per	 la	 llei,	 la	
proporcionalitat	 i	 la	 necessitat	 urgent	 de	 la	 restricció.	 Per	 la	 seva	 banda,	 Esteban	 Ibarra	 va	
insistir	en	la	necessitat	d'un	ús	precís	del	concepte	de	discurs	d'odi,	perquè	alguns	jutges,	els	
mitjans	de	comunicació	i	els	partits	polítics	estan	fent	un	ús	que	desnaturalitza	el	concepte,	 i	
va	defensar	els	articles	510	 i	515.4	del	Codi	Penal,	com	a	eines	vàlides	per	 lluitar	contra	 l'odi	
racial	 i	 basat	 en	 la	 intolerància	 criminal.	 Per	 a	 aquells	 casos	 que	 no	 revesteixen	 la	 gravetat	
suficient	per	ser	castigats	penalment,	els	tres	ponents	van	coincidir	en	la	millor	adequació	de	la	
normativa	administrativa	 i	 sobretot,	en	 la	necessitat	de	 resposta	ciutadana	 i	dels	moviments	
socials.	


