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Nota de premsa

Barcelona, dilluns 2 d'abril de 2012

LLIURAMENT  DEL  RECURS  D’APEL·LACIÓ  PER  ANUL·LAR  LA  PRESÓ 
PREVENTIVA I  DEMANAR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DE L’ISMAEL I  EL DANIEL, 
ESTUDIANTS DE LA UB DETINGUTS DURANT LA JORNADA DE VAGA GENERAL

L’AEP-Associació  d’Estudiants  Progressistes,  amb  el  suport  de  més  de  100  entitats 
ciutadanes, convoquem als mitjans de comunicació a una roda de premsa el  dilluns 2 
d’abril  a  les  18:00  hores  a  les  portes  de  la  Ciutat  de  la  Justícia  (Gran  Via,  111  de 
l’Hospitalet).

Hi  intervendrà  Laura  de  la  Villa  en  nom  de  l’AEP  i  hi  assistiran  personalitats 
representants de les entitats i organitzacions signants del manifest de suport que 
us adjuntem.

Informarem a la premsa sobre la situació jurídica actualitzada del  cas de l’Ismael  i  el 
Daniel,  i  sobre  el  lliurament  del  recurs  d’apel·lació  de  presó  preventiva.  Així  mateix, 
facilitarem un document d’informació impresa.

Els  companys  participaven  d’un  piquet  informatiu  de  la  vaga  general  a  la  Zona 
Universitària i  van ser detinguts a prop de les 11:30 hores del matí, per agents de 
paisà. Actualment es troben en presó preventiva, per petició del Ministeri Fiscal. Romanen 
aïllats per risc de reincidència i  fuga davant de pròxims esdeveniments,  quan  no han 
comés mai cap delicte ni tenen antecedents policials.  Són estudiants de tercer de 
carrera  de  física  i  matemàtiques  amb  conductes  exemplars,  que  gaudeixen  de 
beques per  estudiar  i  per  treballar  com a  becari  de  col·laboració  a  la  Universitat  de 
Barcelona.

RODA DE PREMSA

Lliurament  del  recurs  d’apel·lació  per  anul·lar  la  presó  preventiva  i  demanar  la 
llibertat immediata de l’Ismael i el Daniel, estudiants de la UB detinguts durant la 
jornada de vaga general.

Dilluns 2 d’abril – 18:00 hores
Ciutat de la Justícia (Gran Via, 111 de l’Hospitalet)

CONTACTE

Ayoze Alfageme: 645-710-705
Anna Mallol: 646-039-338
premsallibertat29m@gmail.com

mailto:premsallibertat29m@gmail.com


Comunicat  de condemna davant  la  insòlita  presó preventiva 
aplicada a l’Isma i el Dani.
CATALÀ
El  passat  dijous 29 de març,  durant  les accions organitzades pels  piquets  de la  vaga general  a  Zona 
Universitària,  els Mossos d’Esquadra van detenir  dos estudiants,  l’Isma i  el  Dani,  membres de l’AEP – 
Associació d’Estudiants Progressistes.

En total,  més d’una trentena de persones van ser detingudes durant  el  matí del  29 i  traslladades a la 
Comissaria de les Corts.Un grup força nombrós de familiars i  amics es va concentrar a la Ciutat de la 
Justícia a l’espera de la seva sortida, per a acollir-los i mostrar el seu suport ja que tot apuntava que després 
de  declarar  serien  posats  en  llibertat.  Malauradament,  a  les  22h  els  advocats  van  comunicar  que  el 
Ministerio  Fiscal  sol·licitava presó  preventiva  per  a  tots  els  detinguts  i  a  les 23h ens  confirmaven que 
finalment  l’Isma  i  el  Dani  serien  traslladats  a  diferents  centres  penitenciaris  sota  dictamen  de  presó 
preventiva provisional i sense fiança.

Els delictes que se’ls imputen són de desordres públics, danys a béns públics i  atemptat als agents de 
l’autoritat  entre  d’altres,  i  les  motivacions  al·legades en  l’auto  per  imposar-los  presó  preventiva  són  el 
d’assegurar la seva disponibilitat al tribunal i el suposat perill de reincidència.

Els sotasignants volem manifestar:
• Que l’Isma i el Dani són joves que participen socialment de manera legítima i necessària a través de 

diverses associacions i  que són persones implicades en les seves comunitats  treballant  pel  bé 
comú.

• Que la decisió de posar-los en presó preventiva està fora de lloc i  és exagerada donat que no 
existeix risc de fuga ni tenen antecedents.

• Que en un sistema democràtic i un estat de dret, la presumpció d’innocència ha de prevaldre per 
sobre de tot.

I, per aquests motius, donem suport al recurs d’apel·lació que lliurarà la defensa el proper dilluns dia 
2 d’abril i exigim la immediata posada en llibertat dels detinguts.

CASTELLANO
El pasado jueves 29 de marzo, durante las acciones organizadas por los piquetes de la huelga general en 
Zona Universitaria, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos estudiantes, Isma y Dani, miembros de la AEP - 
Asociación de Estudiantes Progresistas.

En total, más de una treintena de personas fueron detenidas durante la mañana del 29 y trasladadas a la 
Comisaría de Les Corts.Un grupo bastante numeroso de familiares y amigos se concentraron en la Ciudad 
de la Justicia a la espera de su salida, para acogerlos y mostrar su apoyo ya que todo apuntaba a que tras 
declarar  serían  puestos  en  libertad.  Desgraciadamente,  a  las  22h  los  abogados  comunicaron  que  el 
Ministerio Fiscal  solicitaba prisión preventiva  para todos los detenidos ya las 23h nos confirmaban que 
finalmente Isma y Dani  serían trasladados a diferentes centros penitenciarios bajo  dictamen de prisión 
preventiva provisional y sin fianza.

Los delitos que se les imputan son de desórdenes públicos,  daños a bienes públicos y atentado a los 
agentes  de  la  autoridad  entre  otros,  y  las  motivaciones  alegadas  en  el  auto  para  imponerles  prisión 
preventiva  son  el  de  asegurar  su  disponibilidad  al  tribunal  y  el  supuesto  peligro  de  reincidencia.
Los abajo firmantes queremos manifestar:

• Que Isma y Dani son jóvenes que participan socialmente de manera legítima y necesaria a través 
de diversas asociaciones y que son personas implicadas en sus comunidades trabajando por el bien 
común.

• Que la decisión de ponerlos en prisión preventiva está fuera de lugar y es exagerada dado que no 
existe riesgo de fuga ni tienen antecedentes.

• Que  en  un  sistema  democrático  y  un  estado  de  derecho,  la  presunción  de  inocencia  debe 
prevalecer por encima de todo.

Y, por estos motivos, apoyamos el recurso de apelación que entregará la defensa el próximo lunes 
día 2 de abril y exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos.



Adhesions

A les 16:00h el comunicat compta amb l'adhesió de 130 entitats de la societat civil i 5000 
adhesions personals.

Llistats d'entitats:

Acampada Cornellà
Acció Jove - Joves de CCOO
AES Macià
Alerta Solidària
Alternativa Jove - Joves d'Euia
Asociación Inmigrantes Sin Fronteras
Asociacion Universitaria 1º de Mayo UCM.
Assemblea d'Economia UPF
Assemblea d'Estudiants  Facultat d'Economia UB
Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Biologia
Assemblea d'estudiants UB-Raval
Assemblea d'Humanitats UPF
Assemblea de barri del Poble Sec
Assemblea de Drets Socials de la Dreta de l'Eixample
Assemblea de Filologia UB
Assemblea de Física i Química
Assemblea de Joves de Calafell
Assemblea de Joves de Les Corts - CAJEI
Assemblea de Joves de Terrassa
Assemblea de Joves de Vilanova i la Geltrú - CAJEI
Assemblea de Les Corts
Assemblea de Polítiques UPF
Assemblea Esquerra de l'Eixample
Assemblea estudiants Belles Arts
Assemblea Social de Catalunya
Assemblea UPF Poblenou
Associació Catalana per la Pau (ACP)
Associació Col·lectiu Cultural de Cinema Popular
Associació Cultural el Raval - El Lokal
Associació Cultural Octubre
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Associació Els Verds - Esquerra Ecologista
Associació Gastronòmica Roig
Associació Papers i Drets per a Tothom
Ateneu La Torna
Ateneu Popular de les Corts
Ateneu Roig
Brot Bord
Ca la Dona
Casal Carme Claramunt
Casal de Joves Guineueta
Casal Popular de Joves de Lleida
Casal Popular La República
Casals de Joves de Catalunya
CCOO del Barcelonès



CCOO del Barcelonès Nord
CCOO Universitats de Catalunya
CCOO Vallès Oriental Maresme
CGT Parcs i Jardins
Colectivo 1 de Marzo
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
Col·lectius Assemblearis d'Universitats (CAU-IAC)
Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista de Catalunya (CJC)
Col·lectius de Joves Comunistes - Joves Comunistes del Poble Català (CJC-JCPC)
Comisions Obreres Nacionals de Catalunya (CCOO)
Comissió d'economia i recursos 15M BCN
Confederació General del Treball (CGT) - Universitat Autònoma de Barcelona
Confederació General del Treball (CGT) - Universitat de Barcelona
Confederació General del Treball (CGT) Baix Penedès
Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Corrent Roig
D-Recerca - Associació de doctorands i becaris de Catalunya
Diario digital Librered
Doctorands Diagonal
Dones en Rebel·lia
El Tret Informatiu
En Lluita
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Estudiantes en Movimiento (EeM)
Estudiants En lluita
EUiA Santa Coloma de Gramenet
EUiA Terrassa
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani (FGCI)
Feministes Indignades
Fundacio Pere Ardiaca
Gramenet en moviment
Iaioflautas
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
Intersindical Valenciana
Intersindical-CSC
Intersindical-CSC - UPF
Jovenes de IU
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Joves Comunistes (JC)
Joves d'Esquerra Unida Illes Balears
Joves d'Esquerra Verda (JEV)
Juventud Comunista de España (marxista-leninista)
Kaosenlared.net
L'Eina - Espai Jove de la Intersindical - CSC
L'Harmonia, federació d'entitats de Sant Andreu
Maulets - el jovent independentista revolucionari
Maulets, el jovent independentista revolucionari



Melderomer Col·lectiu Audiovisual
Mesa Social Del Baix Camp
MotoForça
Moviment de Brigadistes
Moviment de Defensa de la Terra (MDT)
Moviment Laic i Progressista (MLP)
Nuestravidaloca
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPC)
Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)
Partit Obrer Revolucionari (POR)
Plataforma Capítol VI (UAB)
Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP)
PSUC Viu
Resistència  Antifeixista
Revista 'd'un roig encès'
Revista l'Aurora
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista - Estudiants
Secció Sindical CCOO Metro
Secció Sindical de CCOO a la UPC
Secció Sindical de CCOO a la UPF
Secció Sindical CCOO COMSA
SEPC - Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans - UB Diagonal
Sindicat COS (Coordinadora Obrera Sindical)
Sírius - Agència Catalana Alternativa de Notícies
Socialismo 21
Treballem per Cuba Treballem per Boyeros-Brigada III República
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE)
Universitat Indignada 15M
World Federation of Democratic Youth
Xarxa de docents contra les retallades
Xarxa Socialista Unificada de Catalunya (XSUC) 



Resum del recurs presentat per la defensa

L'auto acorda la presó preventiva perquè es considera que hi ha risc de fuga i reiteració 
delictiva en dates properes com el primer de maig, la reunió del BCE i el partit del Barça-
Espanyol.

Davant d'aquest fet el recurs presentat per la defensa argumenta:
• Que  no  s'ha  tingut  en  compte  la  situació  personal  dels  imputats:  la  presó 

preventiva  és  una  mesura  excepcional  i  s'ha  de  justificar  de  manera 
individualitzada, mai responent a l'alarma social.

• Que no està d'acord amb els fets que s'exposen a l'auto donat que els acusats els 
van  negar  i  ha  de  prevaldre  la  presumpció  d'innocència.  A més  a  més,  la 
detenció es va donar, en tot cas, per desordres públics i delictes contra la seguretat 
vial  però mai per atemptat contra la autoritat. Les suposades lesions lleus a agents 
succeeixen en el moment de la detenció però en cap cas la motiven.

• Que no existeix el risc de fuga ja que són estudiants de la Facultat de Física i de 
la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, tenen domicili conegut 
i  viuen amb els  seus pares,  depenent  econòmicament  d'aquests.  Ambdós són 
estudiants  exemplars,  becats  per  la  Universitat,  que  es  dediquen 
principalment a l'estudi i no tenen recursos per a una hipotètica fuga.

• Que  no existeix risc de reiteració delictiva donat que  no tenen antecedents 
penals  ni  judicials,  no  estan  identificats  pels  Mossos  d'Esquadra  com  a 
membres de grups violents organitzats i que els tres esdeveniments que cita 
l'auto no tenen res a veure amb la vaga general en que van participar els dos 
estudiants.

I, per tant, demana:
• La  revocació  de  la  decisió  de  la  presó  preventiva  i  acordar  la  llibertat 

provisional amb  o  sense  fiança  ja  que  la  presó  preventiva  pot  causar 
perjudicis irreparables en impedir la seva normalitat acadèmica i  incomplir  les 
condicions per les quals gaudeixen de la situació de becaris.



Carta  dels  i  les  estudiants  de  Física  de  la  Universitat  de 
Barcelona

Benvolguts lectors dels diaris de Catalunya,

Ens posem en contacte amb vosaltres per expressar la nostra inquietud envers la situació 
que pateixen els nostres companys d'estudis i amics Ismael i Daniel, que es troben en 
presó preventiva des de divendres en conseqüència dels fets del 29-M.

Volem posar de manifest que tant l'Isma com en Dani són estudiants corrents del Grau de 
Física,  que assisteixen habitualment a totes les classes,  i  que hi  posen gran esforç i 
dedicació per assolir uns objectius docents que no són senzills. Són dos nois excel•lents 
en el tracte personal, sense cap prejudici amb les persones que els envolten (ja sigui per 
motius polítics, culturals o altres diversos) i molt implicats en el món universitari a l'hora 
d'organitzar qualsevol tipus d'activitat cultural.

Coneixent els dos companys volem fer  saber que no responen al  perfil  d’anti-sistema 
radical de cap de les maneres i demanem que prevaleixi la presumpció d’innocencia a 
l’espera d’un judici just i regular. L’Isma i en Dani van ser detinguts al migdia pels voltants 
de l’Illa Diagonal i  demanem que no se’ls tracti  com a caps de turc per tot  el  que va 
succeïr durant la jornada de vaga del passat dijous 29 de Març.

Per  últim  volem  remarcar  que  som  un  grup  sense  cap  afiliació  política  en  concret, 
simplement persones que coneixem i hem tractat amb l'Isma i en Dani. Amb aquesta carta 
no volem adoctrinar ni influir en el que ha de pensar ningú, simplement volem que es 
tinguin en compte les nostres sensacions abans de generar una opinió completa sobre els 
fets. 

Els i les estudiants de Física de la Universitat de Barcelona


