
ERAKUNDE ADIERAZPENA,
1978. URTEAN POLIZIAK EGINDAKO TIROEN ONDORIOZ JOSEBA BARANDIARAN

HIL IZANARI ETA SANFERMINES-78 GOGOAN EKIMENAREN KEREILARI
BURUZKOA

1978ko  uztailaren  8an,  Sanfermin  jai  bete-betean,  zezenketa  amaitu  zelarik,  polizia
espainola zezen plazan sartu zen, une hartan hondarretan zeuden ehunka lagunen aurka
kargatu eta, horien kontra ez ezik, tendiduan zeuden milaka lagunen kontra ere gomazko
pilotak, gas potoak eta benetako balak disparatzen hasi ziren nahieran eta ezer begiratu
gabe.

Gero, kalean, poliziaren indarkeria hiri osora zabaldu zen eta gazte bat, Germán Rodríguez
Sáiz, hil egin zen, poliziak tiro jota. Beste hamaika lagunek ere bala zauriak izan zituzten,
eta hirurehun pertsona baino gehiago artatu zituzten ospitaleetan. Hiria suntsituta geratu
zen, eta jaiak zapuztu egin zituzten. Irratizalre batek honako hau grabatu zuen poliziaren
emisoratik:  “Disparar  con  todas  vuestras  energías  (Egin  tiro  indar  guztiarekin).  No  os
importe matar (Norbait hil behar bada, hil egin ezazue)”.

Euskal  Herri  osoan  egin  zituzten  jokabide  kriminal  horren  kontrako  kontzentrazio,
manifestazio eta gaitzespen ekitaldiak. Horietako batean, Donostian, Joseba Barandiaran
gaztea (Astigarragakoa zen) hil egin zen, poliziaren tiroen ondorioz.

2019ko  urtarrilaren  22an,  Sanfermines-78:  gogoan!  elkarteak,  Germán  Rodríguezen
senitartekoek  eta  gertakari  haietan  balaz  zauritu  ziren  beste  lau  lagunek  kereila  bat
aurkeztu zuten Iruñeko epaitegietan, eta hiri horretako 5. epaitegian izapidetzen ari da.

Kereila horretan, frankismoak diktaduraren eta trantsizioaren garaian egindako gizateriaren
aurkako krimenen testuinguruan kokatu ziren goian aipatutako gertaera horiek.  Honako
hauen kontrako kereila zen: garai hartan Barne ministroa zen Rodolfo Martín Villa, garai
hartan gobernadore zibila zen Ignacio Llano eta eraso kriminal hartan parte hartu zuten
polizia ofizial eta agintariak.

Hurrengo hilabeteetan, uztailaren 8 hartan poliziak larri zauritutako pertsona gehiagok bat
egin  zuten  aurkeztutako  kereilarekin.  Iruñeko  Udalak  ere  bai,  herri  ekimenarekin  bat
eginda. Azkenik, Nafarroako Parlamentuan, 2019ko martxoaren 14an, Geroa Bai, EH Bildu,
PSN,  Podemos  eta  I-E  alderdien  aldeko  botoarekin  honako  erabaki  hau  hartu  zuten:
“Sanfermines  78  Gogoan!  elkarteak  eta  1978ko  Sanfermin  jai  haietan  gertatutakoaren
zuzeneko eraginpekoek aurkeztutako kereila kriminalaren aldeko jarrera" adieraztea.

Egun haietan, orduko Euskal Kontseilu Nagusiak Joseba Barandiaranen hilketa gaitzetsi
zuen, Herrizaingo Sailaren bitartez. Antzeko hitzak erabili zituen Donostiako Udalak ere;
Donostiako  Udalak,  1980.  urteko  martxoaren  14an,  garai  hartan  Donostiako  auzo  zen
Astigarragako plaza bati Joseba Barandiaran izena jartzea erabaki zuen.

Aurreko hori guztia dela eta, Donostiako Udalak honako hau ONARTU DU
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1. 1978ko Sanfermin jaietan poliziak egindako erasoa gaitzesten dugula berresten
dugu;  izan  ere,  eraso  horren  ondorioz,  elkartasuna  adierazteko  gure  hirian  egindako
manifestazio  batean  Joseba  Barandiaran  gaztea  hil  baitzen  poliziak  tiro  egin  ostean.
Joseba Astigarragakoa zen, baina Astigarraga Donostiako auzoa zen garai hartan.

2.  Sanfermines-78 Gogoan!  elkarteak 1978ko Sanferminetan Iruñean gertatutako
polizia  erasoaren  biktimek  aurkeztutako  kereila  kriminalaren  aldeko  jarrera  adierazten
dugu; Iruñeko Instrukzioko 5. epaitegian izapidetzen ari da kereila hori.

3.  Akordio hau Iruñeko Instrukzioko 5. epaitegira, Iruñeko Udalera eta Nafarroako
Parlamentura helaraziko dugu.  
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