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 Prozedura honen baitan, Hernanin, 8 atxiloketa burutu ziren 2009ko martxoaren 30ean. 
Zortzi gazteetatik 7 espetxeratu egin zituzten eta bat 10.000 €-ko fidantzarekin aske utzi zuten. 
 
 Atxiloketa hauek Garzon epaileak agindu zituen eta bere protokoloa aplikatu zuen:  
  -Senide guztiei bi dei egin zizkien, bata, atxilotuak Donostiako komisaldegian 
zeudela esateko eta bestea, atxilotuak Madrilera eraman zituztela abisatzeko.  
  -Madrilen, konfidantzazko medikuak gutxi gora behera egunean bi aldiz bisitatzen 
zituzten, beti ere, mediku forentsearekin batera. 
  -Komisaldegiko egonaldia bideoz grabatua izan ote den ez dakigu. 
 
 Neurri hauek hartuta ere, zortzi atxilotuetatik zazpik torturatuak izan direla salatu dute eta 
guztiek bat egiten dute esatean, Donostian eta Madrilerako bidean jaso zutela traturik txarrena; 
ondoren, Madrilen, “nahiko lasai” utzi zituzten. Honako tratua jaso dutela adierazi digute: 
 
 -Jon Ezeiza: Donostian, zutik paretari begira eduki zuten egun guztia eta modu honetan 
egiten zizkioten interrogatorioak. Poliziek esandakoa ukatzen bazuen, golpeak ematen zizkioten, 
batez ere buruan, eskua irekiarekin (zaplasteko modura). Arropa asko jantzita eta berogailuaren 
ondoan eduki zuten egun guztian eta bero handia pasa zuen, ia mareatu arte. Interrogatorioetan 
mehatxatu egiten zuten, familuarekin, psikologikoki desgastatu,... Madrilerako bidaian ere 
interrogatorioekin jarraitu zuten. Bidaian, begiak itxita eta burua tapatuta eraman zuten. Madrilen, 
deklarazio poliziala egitera behartu zuten, Donostian egin ziotena gogoratuz. Mediku forentseari 
guztia kontatu zion. 
 
 -Aitzol Arrieta: Donostiako komisaldegian, txoko batean paretari begira eta belauniko 
eduki zuten. Uneoro begiak estalita izan zituen. Postura honetan, golpeak ematen zizkioten 
kokotean, eskua irekiarekin. Belaunetan markak gelditu zitzaizkion postura honetan edukitzeagatik. 
Beste atxilotuen oihuak entzuten zituen. Une batean, biluztu egin zuten eta postura berean golpeka 
jarraitu zuten. Poltsa erakutsi zioten, jarri egingo ziotela mehatxatuz. Egarriz zelako ura eskatzean, 
“a cambio de decir algo” emango ziotela txantaia egiten zioten. Madrilerako bidean, esposak atzean 
zituela eta burua jaitsita eraman zuten. Bidean deklarazioa errepasatzen joan ziren, ondoren, 
Madrilen deklarazio poliziala egin zezan. Deklarazioa egin ondoren, lasaiago utzi zuten. 
 
 -Ekhi Oñate: Atxiloketan, “a punta de pistola” lurrera bota zuten. Donostiako 
komisaldegian, egun guztian, minusbalidoen komunean sartuta eduki zuten. Begietan antifaza 
jarrita eta paretaren kontra egonarazi zuten interrogatorioetan. Golpeak ematen zizkioten buruan. 
Mehatxuak familiarekin, polizia ona eta txarraren jokua,... Bañera egingo ziotela mehatxatzen 
zuten. Beste atxilotuen oihuak entzuten zituen. 
 
 -Mikel Garcia: Donostiako komisaldeagian, zutik eduki zuten eta golpeka. Golpeak 
plastikozko urez betetako botila batekin ematen zizkioten. Konortea galtzera iritsi zen. Antsietate 
atake bat ere izan zuen eta hospitalera eraman behar izan zuten. Madrilen, lasai utzi zuten. 
 
 -Egoitz Balerdi: Donostian zutik eduki zuten eta golpeak batez ere buruan. Madrilen 
lasaiago. 
 
 -Asier Olano: Donostian zutik eduki zuten eta golpeak batez ere buruan. Madrilen lasaiago. 
 
 -Iñigo Alzelai: Tortura testigantza baduzue. 



 


