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Objectius 2015-2019
PUSA incidirà en millores econòmiques, culturals, esportives 
i socials per les urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor

L
a vostra confiança
el passat 24 de
maig ens permetrà

continuar treballant qua-
tre anys més per acon-
seguir millores
econòmiques, culturals,
esportives i socials tant
per les urbanitzacions de
Sant Antoni de Vilamajor

(Can Miret, Can Vila, Les
Pungoles i Sant Julià
d’Alfou) com pel nucli
urbà. Malgrat continuar
a l’oposició quatre anys
més, amb les limitacions
que això comporta, hem
demostrat que des d’on
ens trobem podem fer
molta feina, perquè
tenim ganes de fer-la.

Els nostres objectius
El full de ruta del PUSA
pel 2015-2019 inclou,
d’entrada, minimitzar el
dèficit fiscal que patim
les urbanitzacions, espe-

cialment amb l’excessiva
i exagerada pujada de
l’IBI d’aquests dos da-
rrers anys. Conscients
que és necessari pagar
impostos, sí proposem
que aquests repercutei-
xin a les urbanitzacions,
incrementant les inver-
sions sobre aquestes,
com a mínim, en el ma-
teix percentatge de l’in-
crement impositiu.
Seguirem, a la vegada,
fent passos per a fer
possible la recepció de
Les Pungoles i Sant Julià
d’Alfou, sempre que
aquesta es realitzi en
unes condicions avanta-
joses pels veïns i veïnes.
Evidentment, també tre-

ballarem per acostar
més actes socials, cultu-
rals i esportius a les ur-
banitzacions, fins ara
oblidades també en
aquest aspecte. Sembla,
però, que la feina feta
pel PUSA i el resultat de
les darreres eleccions ha

fet reaccionar i recapaci-
tar l’equip de govern per
tal que no segueixi dei-
xant oblidades les urba-
nitzacions.
Volem també, una sen-
yalització adequada i co-
rrecte del camí cap a les
urbanitzacions.

Recepcionar les
urbanitzacions,
sí... però amb
bones condicions
pels veïns

Disposats a col·laborar

D
es del PUSA tenim clar que la nostra tasca ha
de ser a favor dels veïns i veïnes de les urba-
nitzacions en particular, i de Sant Antoni de

Vilamajor en general. Per això, repetim una altra
vegada més la nostra absoluta predisposició a tre-
ballar plegats en aquesta línia tant amb l’actual
equip de govern, com amb les diferents Associa-
cions de Veïns, Juntes de Conservació i entitats que
així ens ho requereixin. També estem, com sempre,
oberts a tots vosaltes pel què necessiteu.



Les urbanitzacions voten
PUSA per majoria absoluta
A

nivell de municipi, com
ja sabeu, PUSA ha estat
la segona força més vo-

tada, amb 490 vots i tres regi-
dors. Ara bé, si analitzem els
resultats a les urbanitzacions,
aquests són espectaculars:
PUSA ha aconseguit més del
50% de vots emesos a Alfou i
gairebé el 33% a Pungoles i
Can Miret.

“SAV”ies que...
En les darreres setmanes s’han 
produït dos terratrèmols, de 2,6
graus a l’escala Richter, amb 
epicentre proper al nostre municipi?

Les obres de canalització que han de portar el gas a les
urbanitzacions de Sant Julià d’Alfou, Les Pungoles i Can-
Miret avancen a bon ritme, i sembla que al llarg
d’aquest any podrien estar enllestides.

Eleccions Municipals 2015
Som la segona
força de SAV.
490 gràcies

D
esprés de poc
més de dos
mesos de les

darreres eleccions
municipals, des del
PUSA ja hem paït els
resultats aconseguits.
Uns resultats, com
sabeu, que han con-
vertit el Partit de les
Urbanitzacions en la
segona força més vo-
tada del consistori,
passant de dos a tres
regidors. Aquesta con-
fiança que ens heu
ofert ens encoratja
per seguir treballant
en la mateixa línia.
Malgrat els excel·lents
resultats, el pacte
entre CDC i ERC, no
entrarem en els de-
talls que tots ja conei-
xeu, ens obligarà a
treballar des de l’opo-
sició, amb les dificul-
tats que això
comporta.
Malgrat tot, posarem
tot l’entusiasme per
aconseguir d’una
banda, el full de ruta
que ens hem proposat
pels propers quatre
anys, i de l’altra, per
fer-nos mereixedors
de la confiança que
ens heu ofert.
De moment, us
donem 490 gràcies.
Tenim 490 motius per
treballar amb ganes i
il·lusió. 

Ferran Calvera

President de PUSA

Ferran Calvera

.Llicenciat en Dret UB
1995.
.Funcionari de la Gene-
ralitat.
.Membre de l’ Ampa
Joan Casas del 2010 al
2014 i de la Junta d’Al-
fou fins al 2010.
.President del Club Clan
del Clàssic.
.Veí d’Alfou.

“Donarem un impuls
important a les urbanit-
zacions de Sant Antoni,
però sols serà possible
amb el concurs de tots”

Israel Sugranyes

.Llicenciat en geologia i
Màster en Ingenieria
ambiental i PRL
.Tècnic de Superior de
Prevenció de Riscos La-
borals i Community Ma-
nager
.Veí de Les Pungoles i
administrador del Bloc
lespungolesopina.com
@sugranyismes

”Tenim l’oportunitat
que les urbanitzacions
siguem decisives i po-
guem millorar el que és
nostre”

Jordi Sibina

.Llicenciat en perio-
disme per la UAB
.Màster en direcció
d’organitzacions en
l’economia del coneixe-
ment
.Gestor d’Operacions a
Zurich Insurance
.Veí de Les Pungoles-
Can Miret.
.@sibidi. Bloc: 
jordisibina.blogspot.com

“Vivim en un entorn pri-
vilegiat, que amb la
tasca de tots hem de
conservar i millorar”

ELS NOSTRES REGIDORS



Enric Planas, confident
d’una reina a Sant Pere

E
i fotògraf de Sant
Antoni de Vilama-
jor Enric Planas,

que figurava a les llistes
del PUSA de les darreres
eleccions municipals, va
presentar el mes passat
l’exposició fotogràfica
“Confidències d’una
Reina”, basat en el llibre
del mateix títol. La mos-
tra, que es pot veure
caps de setmana i fes-
tius a la Mongia de Sant
Pere de Vilamajor, recull
gràficament les escenes

amb els principals pas-
satges dels llibre. L’ex-
posició, que tindrà
caràcter itinerant i es
podrà veure propera-
ment a SAV i altres mu-
nicipis veïns, romandrà
a Sant Pere de Vilamajor
fins a la tardor
Enric Planas ha estat
l’autor de moltes altres
exposicions fotogràfi-
ques de qualitat, i a més
és professor de Photos-
hop i fotografia a les Es-
coles Velles.

Prou instàncies pels 
descomptes de la deixalleria

E
l passat 11 de juny
PUSA va presentar
una instància a

l’Ajuntament per tal de
demanar que les bonifi-
cacions al rebut de les
escombraries per l’ús de
la deixalleria fossin auto-
màtiques. Fins ara, amb
la tarja de la deixalleria i
la seva banda magnè-
tica, totes les aporta-
cions d’oli, compostatge
o restes quedava enre-
gistrada, podent obtenir
fins un 25% de bonifica-

ció en la taxa de les es-
combraries. Ara bé, per
tenir el descompte, calia
anar entre els dies 1 i 30
de gener a l’Ajuntament
i demanar-ho per instàn-
cia escrita. No entenem
que estant tot el procés
informatitzat, calgui
haver d’anar en persona
i fer un escrit per obtenir
la bonificació. Per tant
hem demanat que el sis-
tema de bonificacions i
descomptes sigui també
automàtic.

Gabriel: “Detuvimos al 
Torete y al Vaquilla en Alfou”

D
espués de 35
años traba-
jando para los

vecinos de Alfou y su
Junta, te has jubilado.
Son muchos años
entre nosotros, pero
cómo y cuándo llegas-
tes a Alfou?
Llegué a Catalunya en el
69, desde Badajoz. Em-
pecé trabajando de pa-
leta en la Roca y cuando
se terminó la obra, me
quedé en el paro. Ya lle-
vaba 6 meses sin traba-
jar cuando el Presidente
de la EUC, Vicente Diaz,
me ofreció ser el guarda
de la urbanización. Me
saqué el título de guarda
de seguridad y empecé a
trabajar en el año 80 con
una derbi, recorriendo las
calles de la urbanización.
En el 95, un nuevo presi-
dente de la Junta decidió
cambiar mis funciones y
pasé a mantenimiento,
trabajo que he hecho
hasta hoy.

En estos 35 años ha-
brás visto de todo.
Puedes contarnos al-

guna anécdota que
hayas vivido en Alfou?
Me contrataron como
guarda porque los chava-
les de la urbanización
eran unos gamberros y la
Junta queria poner fin a
la ciudad sin ley que era
Alfou. Muchas veces pi-
llaba a chavales dentro
de las casas haciendo
gamberradas. Incluso en
una ocasión el propieta-
rio denunció a los padres
por daños de 300.000
pts de aquella época. Lle-
gué a pillar a unos cha-
vales en la iglesia
tocando el òrgano vesti-
dos de cura y monagui-
llos. También venian por
aquí el Torete y el Vaqui-
lla, que con la policia los
detuvimos en Alfou.

De qué presidente de
la Junta guardas espe-
cial recuerdo?
Sin duda de Ildefonso
Araque, que fue muy
buena persona y la que
dió un verdadero impulso
a la urbanización.

En estos 35 años

cómo ha cambiado
Alfou?
Cuando yo llegué a Alfou,
aún había calles de tie-
rra, sólo un 12% de las
parcelas estaban edifica-
das y todo eran campos.
En los años 80, mucha
gente empezó a comprar
terrenos y construir sus
casas de veraneo y hubo
un boom. De las famílias
que primero llegaron a
Alfou recuerdo a la fami-
lia Escribano y Acero.

Qué opinas sobre la
aparición del PUSA
hace 5 años y su pre-
sencia en el ayunta-
miento?
Yo creo que ha sido un
empuje fuerte para las
urbanizaciones y en es-
pecial para Alfou, hasta

entonces, estaban acos-
tumbrados a mandar
siempre los mismos, a
repartirse los votos entre
partidos con el único fin
de poder mandar. Yo
siempre les decía, no
votes a tal o cual que re-
galará tu voto a este otro
para ser alcalde, y siem-
pre se cumplia. Cuando
supe los resultados del
PUSA me alegré mucho
por vosotros.

Para terminar, Gabriel,
queremos entregarte un
detalle de parte del
PUSA, es un Pin del par-
tido, y darte las gracias
en nombre de todos los
vecinos d Alfou por estos
35 años que has dedi-
cado a nuestra urbaniza-
ción. Muchas Gracias.

Gabriel, en una imagen que nos trae buenos recuerdos a todos

Entrevista al recién jubilado jefe de brigada de Alfou



http://www.pusa.cat 

@pusa_s_antoni jordi.sibina@gmail.com

ferran.calvera@pusa.cat

isugranes@gmail.com

M’AGRADA NO M’AGRADA

- La mobilització dels veïns i veïnes de
les urbanitzacions. Demanem ser escol-
tats i formar part activa del municipi.

- Que els membres de l’equip de govern
hagin sabut valorar els resultats electo-
rals i s’acostin a les urbanitzacions.

-Evidentment, que PUSA hagi estat la
segona força més votada i hagi guanyat
un regidor i força al consistori.

- Que s’hagin de repetir plens per errors
de forma de l’equip de govern, i que ca-
rreguin la culpa a l’oposició.

-Les altes temperatures i el mal estat
d’alguns boscos i parcel·les fan elevar
molt el risc d’incendis.

-El fanzine “Parlem-ne” de CDC que
apel·la al diàleg però es dedica al 
desprestigi de l’oposició.

La mobilització veïnal evita la col·locació 
d’una antena de 23 metres a Les Pungoles
L’equip de govern fa marxa enrera i no col·locarà la instal·lació
de telefonia mòbil a tocar de les cases del Passeig Tagamanent

A
l juny, uns veïns del
Passeig Tagamanent
ens van preguntar si

sabíem quelcom de la ins-
tal•lació d’una antena de
telefonia mòbil. D’immediat
ens vam reunir amb els
serveis jurídics de l’Ajunta-
ment  per confirmar les
sospites dels veïns. Certa-
ment, l’entrada de la llicèn-
cia municipal tenia data de
15 de maig,. PUSA va tras-
lladar a les xarxes socials la
creixent preocupació dels
veïns que van decidir orga-
nitzar-se i mobilitzar-se,
amb manifestació inclosa,
per tal d’impedir la seva
instal•lació a tocar de les
cases i parcs. El dia se-
güent sortia al 9Nou la no-
ticia de la mobilització
veïnal. A la mateixa As-
semblea de propietaris de
les Pungoles del dia 27, els
veïns van exigir a la Junta
que tractés aquest as-
sumpte amb l’Alcaldessa, i

al mateix temps va iniciar-
se per part del PUSA una
recollida de signatures en
contra de l’ubicació esco-
llida per posar l’antena. El
3 de juliol, l’Ajuntament,
empès per la pressió dels
veïns decidia fer una as-
semblea per anunciar que
finalment no hi hauria an-
tena al lloc inicialment triat
i que es buscarien ubica-
cions alternatives.
PUSA va posar-se des d¡un
principi al costat dels veïns,
i vàrem fer nostra la seva
lluita, la qual cosa ens ha
costat força crítiques per
part de l’ equip de govern
ERC-CiU, afirmant que
creàvem alarma social. En-

tenem que fer oposició és
denunciar la manca de
transparència i informació
que hi va haver. La llicència
va ser tramitada en plena
campanya electoral, va pu-
blicar-se al web municipal
com una cosa ja feta.
Ningú de l’equip de govern
ens va informar com a re-
gidors, ni ho va fer a l’ EUC
ni als veïns afectats. Tot es
va fer d’amagat, i quan els
veïns i PUSA ho vàrem de-
nunciar se’ns va acusar
d’haver inflat l’assumpte, i
que érem uns irresponsa-
bles. Però fer oposició no és
callar, ni mirar cap a un
altre costat quan els veïns
et demanen ajuda. 

@pusavilamajor

http://www.lespungolesopina.com

Contacta amb nosaltres...

info@pusa.cat

Nous preus de
l’aigua a Alfou i
Les Pungoles

P
USA va denunciar
fa mesos, en dues
xerrades a Les

Pungoles i Alfou, l’ex-
cessiu preu de l’aigua
que es pagava a les ur-
banitzacions, en com-
paració al nucli urbà i
municipis veïns. Arrel
d’aquestes xerrades, es
van iniciar negociacions
que han acabat amb
una baixada de taxes i
preus considerable

Festes Majors a
les urbanitzacions

D
urant els darrers
caps de setmana
de juliol es van

celebrar les Festes Ma-
jors de Les Pungoles i
de Sant Julià d’Alfou.
Van ser nombrosos els
actes que van servir
perquè els veïns de les
urbanitzacions gaudis-
sin plegats de les fes-
tes.


