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PRENTSA-OHARRA  
JOSÉ IGNACIO ASENSIO: “PSE-EEk KUDEATZEN 

DUENEAN ONDO DOAKIE ARRASATERI ETA 
DEBAGOIENARI” 

 Aritz Murua izango da udal-talde sozialistaren bozeramailea, Víctor Fuentes 
ordezkatuz. Fuentesek Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako zinegotzigoan 
jardungo du, Arrasateko PSE-EEko Antolakuntza Idazkaritzan egingo dituen lanekin 
batera. 

 Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi José Ignacio Asensiorentzat, Aritz Muruak badu 
esperientzia nahikoa udal-talde sozialistaren bozeramaile izateko, Arrasaten PSE-EEren lana 
bultzatzeko eta zinegotzi-taldearen lana alderdiko zuzendaritzak toki-mailan ezarritako 
jarraibideekin koordinatzeko.  

 Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi Jose Ignacio Asensio Arrasateko Sozialisten 
Elkarteko idazkariarekin batera izan da gaur goizean prentsaurreko batean. Bertan iragarri 
dutenez, taldearen egitura berrantolatu ondoren, Aritz Murua izendatu dute udal-talde 
sozialistaren bozeramaile Victor Fuentes ordezkatuz. Fuentes Arrasateko Udaleko Obra, 
Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako zinegotzigoan arituko da, baita elkartearen antolaketa-
lanetan ere. Bertako idazkari da 2019az geroztik.  

 Aritz Muruak 43 urte ditu, energia berriztagarrietan teknikari profesionala da eta 
Gipuzkoako hainbat enpresatan lan egin du. Makatzenako Zuzendaritza Batzordeko 
lehendakaria izan zen, bertako bizilagunen bozeramailea, eta bi legegintzalditan, zortzi urtez, 
hobekuntza garrantzitsuak bultzatu zituen auzo horretan. Azken hiru urteetan udal-taldeko 
kide izan da, eta bozeramaile laguntzailea.  

Asensiok balioa eman dio udal-talde sozialista egiten ari den lanari, “zerbitzu-orri on” 
batekin eta sozialistok harro egoteko moduko kudeaketarekin, ez bakarrik Arrasateko Udalean, 
baita sozialistek Eusko Jaurlaritzan eta Gipuzkoako Foru Aldundian zuzentzen dituzten sailetan 
ere.  

"PSE-EEk kudeatzen duenean ondo doakie Arrasateri eta Debagoienari", esan du 
Diputatu Nagusiorde ere badenak. Eta hori babesteko datuak ema ditu: 326.000.000 euro 
baino gehiago inbertitu dituzte Jose Ignacio Asensio, Rafaela Romero eta Harkaitz Millan 
diputatu sozialistek zuzendutako Ingurumena eta Obra Hidraulikoak, Mugikortasuna eta 
Lurralde Antolaketa, eta Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirola departamentuek.  Halaber, 
Iñaki Arriolak zuzentzen duen Etxebizitza Sailaren bidez hiru etxebizitza-sustapen eraiki direla 
nabarmendu nahi izan du. Salmentan eta alokairuan dauden babes ofizialeko 184 etxebizitza 
—2023 eta 2024 bitartean entregatuko dira— eta gazteentzako 12 zuzkidura-bizitokiren 
eraikuntza Sindikatuen Etxean.  

“Kudeaketan zentratuta gaude, identitate-ametsetatik urrun, herritarren benetako 
arazoei erantzuten dien proiektu batekin: etxebizitzari, garraio publikoari, ingurumenari, 
kulturaren ikusmolde anitzari, gure gazte eta nerabeek beren ametsak bete eta etorkizuna izan 
dezaten lortzeari”. 
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Aritz Muruak, berriz, esan du “apaltasun handienarekin” bere gain hartzen duela udal-
taldearen bozeramailetza. “Nire onena emango dut”, hitz eman du, “jaiotzen eta hazten ikusi 
nauen herriarentzat lan egingo dudala eta etorkizunerantz nola doan ikusi nahi dudala” 
adierazi ondoren. Bere lehentasunen artean dago TAO martxan jartzea Garro Jenerala kalean. 
“Gure ustez, konponbiderako proposamen hobea egon daiteke, inguruko bizilagunek eta 
merkatariek egindako ekarpenen arabera”, esan du. 

Azkenik, Arrasateko PSE-EEko idazkari nagusi Blanca Roncalek balioa eman dio PSE-EEk 
herri horretan lortu duen “egonkortasun-, oreka- eta indar-mailari”, eta lorpen horrek aukera 
emango du “pertsonek Udalari eta Alderdi Sozialistari denbora gehiago eskaintzeko”. Hala 
adierazi du, “alderdiak 2023ko udal-hauteskundeetarako prestatzeko dituen erronkei begira” 
Victor Fuentesek erakundearen barruan duen profila indartuko duela azaldu ondoren.  

 

Arrasate/Mondragón, 2022ko maiatzaren 27a 

Alma Fernández (Gipuzkoako PSE-Eeko prentsa) MUGIKORRA: 670586833 
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