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Només la mobilització pot acabar amb una 
nova injustícia a Barcelona (Ciutat Morta) 

Isma i Dani absolució! 

Els propers dies 9, 10 i 12 de març es celebra el judici contra Ismael 
Benito, fill d'un company conductor d'autobusos de TB, i Daniel Ayyash 
per participar en la vaga general del 29 de març del 2012.  

Aquell dia a les 10h del matí, hores després dels fets pels quals 
se'ls acusen i en un lloc allunyat dels fets que se'ls imputen, són 
detinguts. A partir d'aquí comença un turment per als familiars 
que veuen amb impotència com els seus fills, estudiants 
exemplars de la Facultat de Física de la Universitat de 
Barcelona (UB), el rector de la qual ha reiterat l'exemplaritat i 
compromís de tots dos fins i tot publicant un comunicat, són 
empresonats preventivament durant 34 dies sense tenir 
antecedents i disposant les autoritats d'imatges gravades dels 
altercats que se'ls imputen i en les quals ells no apareixen.  
La jutgessa del Jutjat d'Instrucció nº 18 va ordenar els ingressos a la presó 
preventiva de tots dos per temor al perill de reincidència durant el partit 
Barça- Español, l'1 de maig i la cimera de dirigents del Banc Central 
Europeu.  

Recordem que cap tenia antecedents i que són estudiants exemplars de 
Física i Matemàtiques, no obstant això tenim a Bárcenas de permís 
carcerari esquiant o Urdangarin vivint el somni del “petit príncep”, entre 
altres.  

Finalment, després de 34 dies l'Audiència Provincial de 
Barcelona va posar en llibertat sense fiança a tots dos, 
desautoritzant la decisió de la jutgessa anterior que demanava 
una fiança de 6000 euros. 
Tot els esdeveniments no són més que una estratègia dels diferents 
governs per reprimir al poble i evitar que es manifesti per totes les 
injustícies que estem sofrint durant aquesta última dècada. 

Per això convoquem a tots els treballadors a anar a recolzar-los 
a ells i els seus familiars el dilluns 9 de març a les 9h front la 
Ciutat de la Injustícia.  
Convoquen organitzacions estudiantils, polítiques, veïnals, sindicals, etc. 
No faltis! 
 

Per a més informació:        http://ismadani.absolucio.cat/ 
 


