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El 29 de març de 2012 l’Ismael Benito i el Daniel Ayyash, juntament
amb milers de persones, van participar a la vaga general. Ells són dos
estudiants de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB)
que van exercir el seu dret pacíficament i sense participar en cap
acció violenta.
Cap a les 11 del matí, quan feia estona que havien abandonat la Zona
Universitària, van ser detinguts pels Mossos d’Esquadra. Després de
dos dies sota disposició policial, el seu cas va passar a mans del
Jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona.
La jutgessa va decretar presó preventiva i al cap de trenta-quatre
dies a la presó sense judici, l’Audiència de Barcelona va revocar la
mesura.
Durant aquests tres anys s’han hagut de presentar al jutjat
setmanalment per acreditar que no han marxat del país. Tot i lliures,
l’Isma i el Dani es troben en llibertat condicional, i no poden acudir a
cap tipus de protesta o reunió reivindicativa, sota pena de tornar a
ingressar en presó preventiva.
Després de tres anys, els propers dies 9,10 i 12 de març afronten el
judici on l’Ajuntament de Barcelona demana cinc anys de presó, la
Generalitat de Catalunya en demana quatre i la Fiscalia quasi nou
pels delictes de desordres públics, danys, contra la seguretat vial, de
resistència i d’atemptat, així com una falta per lesions.
L’Isma i el Dani participaven i participen a l’Assemblea de Física i
Química (FiQ), l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) i els
òrgans representatius de la UB. El perfil d’aquests dos companys i la
resposta de l’administració demostren que aquest és un atac directe a
l’associacionisme i un capítol més de la campanya que està duent a
terme l’administració per intentar criminalitzar el dret a vaga.
Aquests dos companys podrien ser qualsevol de nosaltres, i és per
això que des del CNJC demanem:
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 L’Absolució de l’Isma i el Dani de tots els càrrecs que se’ls
imputen.
 Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat retirin totes les
seves acusacions.
 Que la Fiscalia retiri els quasi 9 anys de presó i tots els càrrecs
que se’ls imputen.
 Que l’Estat aturi tots els processos oberts contra tots els
companys i companyes que es troben encausats per exercir el
dret a vaga.
 Que l’Estat garanteixi poder exercir el dret a vaga.
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