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Marta Igarriz eta Xabier Agirre euskal presoei egun
baterako irtetea ahalbidetu diete
Madrilek EPPK-koei lehen aldiz eman die halako aukera. Bi presoek egun batzuetarako
irteera baimena eskatuta dute, eta erantzunaren zain dira.

2019ko urriak 4

Enekoitz
Esnaola




(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.berria.eus/albisteak/172031/marta-

igarriz-eta-xabier-agirre-euskal(https://twitter.com/@EnekoitzEsnaola)
presoei-egun-baterako-irtetea-

(https://www.berria.eus/egilea/Enekoitz_Esnaola)


(https://twitter.com/share) 
ahalbidetu-diete.htm)

Informazio
osagarria

0
(https://www8.smartadserver.c
(https://www.berria.eus/albisteak/172031/martaimgid=23910334&insid=87683
igarriz-eta-xabier-agirre-euskaligarriz-eta-xabier-agirrepresoei-egun-baterako-irteteaeuskal-presoei-egunahalbidetu-diete.htm#disqus_thread)
baterako-irtetea-ahalbidetu
diete.htm&go=https%3a%2f%
(https://www.berria.eus/berrialaguna/login)

Presoei
ongietorririk
ez egiteko
eskatu du
Eusko
Marta Igarriz eta Xabier Agirre euskal
Legebiltzarrak
(https://www.berria.eus/paperekoa/1878/006/001/2019presoei (EPPK) egun bateko irteera izatea
10-04/presoeiahalbidetu die Espainiako Auzitegi Nazionaleko
ongietorririkez-egitekoEspetxe Zaintzak, eta programatutako kultur
eskatu-duirteera bat egiten ari dira gaur. Logroñoko
euskolegebiltzarrak.htm)



Gehien irakurriak
(https://www.berria.

Ahizpak
1 (https://www.berria.
1205/ahizpak.htm)
ONINTZA ENBEITA
(HTTPS://WWW.BERRIA.EUS/EGILEA

/

Emakumezko
(Espainia) kartzelan daude, eta afaltzerako itzuliko
presoak
dira. Espetxeko langileak ondoan izango dituzte
Roazhongo
espetxean
egunean zehar.
batzea adostu
du Ipar Euskal
Bigarren graduan dauden presoak dira Igarriz eta
Herriko
ordezkaritzak
Agirre, eta egoera horretan diren EPPK-ko kideak
(https://www.berria.eus/albisteak/172024/emakumezkoegun batzuetarako irteera baimenak eskatzen ari
presoakdira tokian-tokian; eskaera horrekin
roazhongoespetxeanbatera, eragindako minaz eta bide baketsu eta
batzeademokratikoen aldeko idatzi bat aurkeztu ohi du
adostu-duipar-euskalbakoitzak. Estatuak baimen hori eman edo ukatu
herrikoartean egindako irteera da Igarrizena eta
ordezkaritzak.htm)

Agirrerena, Espetxe Aradiak artikulu
batzuetan dioena beteta. Irteeraren erabilera
"zuzena" bermatzen duten presoei ahalbidetzen
diete.

Egun bateko irteeraren aukera kartzelako
tratamendu batzordeak proposatu ostean,
Espetxeetako Zuzendaritzak edo Espetxe Zaintzak
onartu behar du. Igarrizen eta Agirreren kasuan,
Espetxe Zaintzak eman du balekoa —atzo
—, Espetxeetako Zuzendaritzak irailaren
23an ezezkoa eman ondoren.
Espainiako Estatuan orain arte ez zuten egun
bateko irteera ahalbidetu EPPK-ko kideen artean.
Frantziakoan, bai: kasurako, berriki Zigor
Garrori, Mont-de-Marsanen (Okzitania) den
kideari, bi aldiz. Egun batzuetarako irteera
baimenen kasuan, PSOEren gobernuak EPPKko bosti eman die.
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Irakurle agurgarria:

Honaino iritsi zarenez, eskaera bat egin nahi dizugu:

irakurtzen ari zaren edukia eta egunkaria babestea,

konpromiso ekonomikoa hartuz. Publizitatea eta

erakundeen diru-laguntzak ez dira nahikoa

BERRIAren etorkizuna bermatzeko. Sarean

eskaintzen dizugun edukia irakurtzen duzuen milaka

irakurleek proiektuari ekarpena eginda, urrutira

iritsiko ginateke.

/

Kazetaritza libre, ireki eta independentea egin nahi

dugu euskaldunontzat. Euskaraz informatzea delako

gure eginkizuna, eta zure eskubidea.Lagun gaitzazu

bide horretan. Idatzi gurekin etorkizuna. Geroa

zugan.

Martxelo Otamendi
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