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PUNTA BEGOÑAKO GALERIA PUBLIKOEN ALDE

ARRAZAKERIAREN  
AURKA

JUAN CARLOS I

Hilaren 21ean Arrazakeriaren Aur-
kako Nazioarteko Eguna izan zen. 
Bozeramaileen Batzarrak, alderdi so-
zialistaren babesarekin, beste jatorri 
batzuetako pertsonekin egindako tru-
keei eta euren ekarpenei esker duela 
zenbait hamarkadatik eraikitzen 
gabiltzan euskal gizartearen aniz-
tasun soziokulturala ospatu zuen. 
Euren jatorria, arraza edo etniagatik 
biztanle-taldeei egindako irain eta 
kriminalizazio guztiak baztertzen di-
tugu. Sozialistok uste dugu gaur egun 
gehien zabaldu den arrazakeria- edo 
xenofobia-mota APOROFOBIA dela, 
hots, txiroenganako gorrotoa. No-
labaiteko gaitzespena edo urdurita-
suna eragiten dute patera batean gure 
kostaldera heltzen direnek, baina ez 
dute horrelakorik eragiten luxuzko 
yateetan bidaiatzen duten xeke zein 
dirudun arabiarrek. Batzuek deseroso 
sentitzen dira azal iluneko pertsonak 
kalez kaleko salmentan aritzen direla 
ikustean, bizirik irauteko edo nekez 
bizi ahal izateko egiten badute ere; 
aitzitik, azal-kolore bera duten baina 
kirolari edo zinemari lotutako lan-jar-
duera duten pertsonak normaltasun 
osoz eta askotan irrikatsu onartzen 
dituzte. Aporofobia aurreiritzirik za-
balduena dela deritzogu. Aurre egin 
diezaiogun.

Gure ametsa Getxo sustatzen jarrai-
tzea da, eta zurea? Zeintzuk dira zure 
ametsak? Zure kezkak azalduko diz-
kiguzu? Lagun diezagukeen ekar-
penik duzu? GETXO HERRIGIN-
TZAN SUSTATUZ
amaiagirremunoa@gmail.com
Facebook: Amaia Agirre Muñoa
Instagram: @amaiagirremunoa 
www.amaiagirre.com

2018ko uztailean, lehenengo aldiz en-
tzun genuen, Hirigintza Batzordean, 
EAJ alderdiak fundazio bat sortzeko 
asmoa zeukala Punta Begoñako ga-
leriak kudeatze aldera. Ekarpenak 
egiteko epe bat ireki zen, eta GUK 
taldeko kideok argi eta garbi esan ge-
nuen ez geundela horren alde; izan 
ere, fundazioaren bitartez, erakunde 
PRIBATUEN kapitala sartu ahalko 
da. Adierazi genuen partzuergo bat 
nahiago genuela, erakunde PUBLI-
KOAK soilik biltzen baitira bertan. 
Ez genuen eskari horren inguruko 

Udal-taldeak Getxoko zenbait auzoz 
ahaztu zen aspaldi, horren adibide gar-
bia dugu Algortako poligono gorria. 
Gure ustez, sasoia da Getxoko gainera-
ko tokietan eskaintzen diren arreta eta 
zerbitzuak ere eskaintzeko gune ho-
rretan. Horretarako, lehen urrats gisa, 
proposatu nahi dugu abandonatutako 
eraikinetako bat aisialdiko eta kultura-
ko zentro bilakatzea. Besteak beste ho-
nako hauek dituen zentroa nahi dugu:
- Arretarako Udal Bulegoa.
- Aisialdirako eta jostetarako gune bat. 
- Kultur gune bat, ordenagailuak eta 

ikasteko gela dituena. 
- Erabilera anitzeko hainbat gela. 
- Komun publikoak. 

Martxoaren 23an eta 24an egin zi-
ren “Juan Carlos I” izeneko hegaz-
kin-ontziaren ate irekien jardunaldiak 
benetan arrakastatsuak izan ziren. 
Milaka pertsonek hainbat ordu eman 
zituzten ilara kilometrikoetan itxa-
roten gure armadaren intsignia den 
itsasontzia ikusteko. Getxoko Ciuda-
danos udal-taldeko kideok eskerrak 
eman nahi dizkiegu bertaratu zirenei, 
erakutsi baitzuten armadak harrera 
ona duela Getxon. Hala eta guztiz 
ere, batzuek bere egin zuten guztion 
iritzia eta ikuskizun lotsagarria eman 
zuten bisita lausotu nahian. Twitter: @
CsGetxo

erantzunik jaso. Alabaina, joan den as-
tean fundazioa martxan jartzeko propo-
samena aurkeztu zuten, baita estatutu 
batzuk ere, zeinetan argi adierazten zen 
galeria horietan antolatutako ekintzen 
koordinazioa, kudeaketa nahiz fiska-
lizazioa, hein handi batean, erakunde 
PRIBATUEN esku egongo dela. Gure 
taldeak beti esan du galeriek okupatzen 
duten espazioa modu publikoan kudea-
tu beharra dagoela; horrela, erabilera 
publikoa eman ahal izango zaie eta he-
rritar guztion sarbide inklusiboa berma-
tuko da, herritar zein erakundeek aha-

lik eta hoberen aprobetxatu dezaten. 
Aitzitik, EAJren urratsei erreparatuz 
gero, oso litekeena da galeriak jardue-
ra pribatuetarako erabiltzea. Zergatik 
uste dugu hori? Punta Begoñako Ga-
lerien balioa nabarmentzeko lana eta 
horiei buruzko ikerlana egin aurretik, 
gogorarazi nahi dugu udal honek ho-
tel-kate bati eman nahi izan ziola erai-
kina, hura erabat eraberritzeko asmoa 
zeukala adierazi bazuen ere. Ez dugu 
uste EAJk asko aldatu duenik galerien 
etorkizunari buruz duen iritzia. Ha-
rremanetarako:  guk@getxo.eus

Getxoko EH Bildutik argi eta gar-
bi adierazi nahi dugu ez gaudela 
ados ‘Juan Carlos I’ gerra-ontzia-
ren bisitarekin Getxon (Bizkaian). 
Itsasontziak kuriositatea piztu zuen 
Getxon, beste hainbat gertakarik 
sortzen duten moduan. Baina gure 
ustez, erakundeetatik ezin ditugu 
sustatu gerra, heriotza eta injustizia 
bultzatzen dituzten ekimenak. Gai-
nera, gerra-ontziak gure kostaldean 
maniobra militarrak egiten dituen 
bitartean, Espainiako Gobernuak 
Aita Mari eta Open Arms ontziak 

blokeatu ditu, elkartasuna eta giza 
eskubideak defendatzen dituen 
arren. Eta ez dugu ahaztu behar, 
Ongi Etorri Errefuxiatuak plata-
formak azpimarratu duen bezala, 
gerra-ontzi honen eraikuntzak izan 
duen kostuarekin, zazpi Urdulizeko 
Ospitale eraiki ahalko liratekeela. 
Eta bere urteko mantenimenduare-
kin, sei eskola. EH Bildutik lanean 
jarraituko dugu etorkizunean gerra-
ontzien etorrerak ekidin eta Getxo-
ko Udalaren desadostasuna adieraz-
teko.


