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L’equip de govern convoca i desconvoca una consulta popular per tornar a
plantar una antena de telefonia al mig de Les Pungoles
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a hi tornàvem a ser.
Una altra vegada
amb nocturnitat i
traïdoria, i volent traspassar la culpa al PUSA.
L’equip de govern va
voler convocar una consulta ciutadana exprés
per tal que tot el muni-

“Es volia passar
factura als veïns
que s’havien
oposat a l’antena”

cipi pogués decidir si
s’iniciaven els tràmits
per plantar una enorme
antena de telefonia
mòbil al mig de Les
Pungoles, a tocar de
moltes cases. És veritat,
que en el ple del passat
mes de maig, PUSA va
presentar una moció per
“millorar la cobertura
mòbil”, que requeria demanar a les empreses
de telefonia mòbil els
requisits d’ubicació de
l’antena, que es busquessin ubicacions de
titularitat municipal que
no estiguin a tocar de

cap vivenda, i que es
parlés amb les AAVVs
de veïns de les urbanitzacions per conèixer la
seva opinió.
Enlloc d’això, es va convocar d’una dia per l’altre, i sense que els
partits de l’oposició en
poguéssim fer cap esmena, una consulta ciutadana que demanava a
tots el vilatans i vilatanes si estaven a favor
de col·locar antenes de
telefonia, i es mostrava
com a ubicació d’una
d’elles al Passeig Tagamanent.
Al mateix lloc que fa un
any i mig es va voler
instal·lar i que la pressió
veïnal
va
aturar:
“Aquesta consulta volia
passar factura als veïns
que llavors es van oposar a l’antena”, va afirmar el regidor de PUSA
Jordi Sibina al ple del
mes de novembre.
Malgrat que després
que fa dos anys es desestimés la col·locació
de l’antena perquè no
era conforme a la legislació urbanística i a les

ordenances d’ús de sòl i
edificació, com van dir
representats del consistori, ara, sense haver
canviat res, es plantejava la mateixa possibilitat. Sense realitzar el
Pla Especial d’Infraestructures de telecomunicacions al qual es va
comprometre l’Ajunta-

ment. Sense fer cap estudi previ. Sense consultar-ho a ningú. Una
consulta amb un gran
defecte de forma que,
per sort, i tot i que ja
portava tres dies en
marxa, després d’escoltar els arguments de
PUSA i CanVi, l’equip de
govern va retirar.

Una rectificació valenta i honrada
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esprés del ple en el qual es va fer evident que
la consulta ciutadana que estava ja en marxa
sobre l’antena no es va fer en les millors condicions, el regidor de participació ciutadana, Manel
Márquez, va decidir retirar la consulta. Un gest,
aquest, molt valent i honrat. Un gest que demostra
que sap escoltar i rectificar, i aquestes virtuts no són
massa usuals en els nostres dies i menys en política.
Des del PUSA, volem agrair-li aquesta decisió.

L’Ajuntament inclou les propostes
del PUSA als pressuposts del 2018

PUSA va consensuar les propostes amb les EUC i les AAVV de les urbanitzacions
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propostes que ens van
aceptar:
-Arranjament de les instal·lacions esportives de
les Pungoles
-Pintar la ratlla mitjanera de la carretera
d’Alfou a SAV
-Millora de l’enllumenat
públic de Can Miret.
-Arranjament del camp
de futbol d’Alfou
-Tres noves càmeres de
vigilància, una a Alfou i
una altra a Can Miret.
-Col·locació d’esquenes
d’ase a Pungoles per re-

duir la velocitat als seus
carrers, (un cop fetes
les millores de l’ asfaltat).
-Col·locar marquesines
a les parades del bus
per resguardar els nens
que van a l’escola.
Podem estar d’enhorabona, i és de justícia
agraïr a l’equip de govern la nova manera
d’entendre la feina de
l’oposició i recollir-la en
els nous pressupostos
municipals.

envinguts a la familia, nova sèrie
de TV3 a les Pungoles. Estem davant una
comèdia negra amb
dosis d’humor, que reflecteixen la realitat
d’aquesta famiíia a través de les situacions en
què es van trobant al
llarg dels capítols.
Benvinguts a la familia
està produïda per Arca
Audiovisual (Grup Filmax) i compta amb la
producció executiva de
Pau Freixes i la direcció
argumental d’Ivan Mercadé. La nova sèrie
consta de 13 capítols de
50 minuts de durada, i
s’emet durant aquest
2018.
El rodatge es va iniciar a
mitjans d’octubre i entre
les seves localitzacions
està la nostra urbanització. La producció compta
amb el suport de l’ Ajuntament de Sant Pere i
l’AAVV de les Pungoles,
que ha anat informant
periòdicament de com
avançava el rodatge a
través dels grups de
whastapp de la urbanització.
Una bona notícia per a
les Pungoles, que de tant
en tant també ens fa
falta.

Molts dels nostres fills
van en el bus escolar, i
ja a les 8 del matí són a
la parada esperant
l’arribada de l’autobus.
A l’hivern fa fred i plou i
no tenen on aixoplugarse. Per aquesta raó,
quan en Jose Luis ens
va traslladar la proposta, ens va semblar
tant necessària que la

vàrem traslladar via
pressupostos municipals a la resta de parades
de
totes
les
urbanitzacions de Sant
Antoni de Vilamajor. La
posposta no era altra
que posar unes marquesines amb bancs a
l’interior a totes les padares.
A més considerem que

la ubicació concreta de
la parada de Can Miret
hauria de ser modificada i reubicada a la
zona del casal i pistes
esportives, per ser més
cèntrica i d’accés més
còmode per als veïns.
Esperem que aquest
any les poguem estrenar abans arribi el fred
i la pluja.
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er primera vegada
des que PUSA és a
l’Ajuntament,
i
d’això ja en fa sis anys,
l’equip de govern va acceptar incloure les nostres propostes d’inversió
per al present any. Les
propostes que vàrem
presentar estaven consensuades
amb
les
AAVV i EUC de les urbanitzacions. Algunes, no
es van poder incloure
per manca de competència municipal o per
rebuig del propi govern.
Vàrem demanar 10 inversions, de les quals la
reforma del restaurant
de les Pungoles no va
ser acceptada, ni tampoc la reforma de l’enllumenat de Can Miret o
la de dotar d’ energia
solar les càmeres de videovigilància que venien
causant problemes a
Alfou amb l’apagada
dels fanals d’un sector
de la urbanització.
Altres van ser incloses
en partides específiques
o dins d’altres més genèriques, però amb el
compromís de fer-les
efectives.
Aquestes van ser les

TV3 es trasllada
a Les Pungoles

Fan falta marquesines a les parades del bus

E

l president de
l’AAVV de Can
Miret, Jose Luis
Tejero, ens va demanar
un cop de mà per tal
d’impulsar els projectes
de la urbanització. Un
dells era el de posar a
cobert la parada de bus
que hi ha a l’ entrada de
Can Miret des de la carretera d’Alfou a SAV.

AFEGEIX-TE ALS GRUPS DE WHATSAPP DE LES URBANITZACIONS PER ESTAR AL DIA DE TOT EL QUÈ PASSA
664589319

“Els veïns no podem pagar les xifres
que s’especulen per la recepció”
Entrevista a Mar Rabassa, Presidenta de l’AAVV de Les
Pungoles
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a més de quaranta
anys que la Mar Rabassa va “aterrar”
per primer cop a Les Pungoles. Els seus pares, segons explica, la van triar
perquè “era una urbanització molt bona pels més
petits. Planera,
maca,
molt social i en un entorn
privilegiat”. Després d’un

“Les Pungoles
necessita uns
serveis com
qualsevol altre barri”
parèntesi, fa uns set anys
ha tornat on se sent com
a casa: “Mai he perdut el
contacte amb la gent de
Les Pungoles”, reconeix.
Com veus la urbanització actualment?
És evident el deteriorament per les males gestions i la d'inversió dels
Ajuntaments.
A més, el concepte d'urbanització de segona residència, ara ha canviat...
som moltes les families
que som aquí de ja sigui
perquè molts l'han triat
com alternativa a la ciutat,
i d'altres han retornat a les
cases familiars. En tots dos
casos, gent treballadora i
amb canalla i amb molt
d'esforç per tirar endavant, perquè com tots
sabem, aquí la vida ni és
fácil ni barata
Fa uns 4 anys, vas assumir la presidència de
l’AAVV. Com t’ho pots
compaginar amb la feinada que hi ha?
Hem organitzat Festes
Majors, Halloween, Sant

Joan, l’aniversari dels 50
anys de les Pungoles... És
una gran feinada, però
m'estimo molt Pungoles i
lhi poso il·lusió, dedicació i
moltes ganes de recuperar
el que Pungoles havia
estat socialment, bàsicament per les generacions
que vénen darrera. Però a
més a més de festes, hem
tractat temes com infraestrucutes, seguretat, i un
llarg etcètera.
Què penses de l’actual
projecte de recepcionament?
Els veïns volem una millora de la urbanització
(que bona falta ens fa),
però és lògic, que molts
veïns no poguem pagar les
xifres amb les que s'està
especulant, que són les
mateixes que fa 10 anys!
Des de l’AAVV, hem demanat a tots dos Ajuntaments, SAV i SPV, que un
cop tinguin en ferm
aquests projectes que
diuen de "mínims", ens els
presentin als veïns per
poder
consensuar-ho
entre tots. Saben que amb
un petit percentatge de
morositat, se’ls crearia un
problema econòmic important. Així que, pel bé de
tots, val més que no prenguin decisions unilaterals.
Quin és el dèficit més
important que pateix la
urbanització i com es
podría solucionar?
L’AAVV és una associació
de veïns, i les nostres
competències no es limiten als actes lúdics, i més
ara que amb la disol·lució
de la EUC se’ns ha girat
més feina... El dia a dia de
la urbanització és el més

important, perquè és aquí
i a peu de carrer, on es
veuen les mancances i demandes dels veïns. De dèficits en tenim molts. No
sabria ni per on començar
ni acabar, i per solucionarho es necessitaria una vareta màgica. Com que no
la tinc, sóc pesada, insistent i persistent, i miro de
no deixar-ne passar ni
una.
Una de les lluites que
has mantingut darrerament ha estat al respecte del restaurant la
Terrassa, que ja fa un
any que és tancat i no
sembla que hi hagi intenció d’invertir per
part de l’Ajuntament en
les millores que li fan
falta. Creus que Les
Pungoles tindrà aquest
espai de trobada llest
per aquest proper
estiu?
La lluita amb el Restaurant
la porto a l'esquena de fa
5 anys... malament anàvem amb el concessioriari
per incompliments de contracte, i un cop recuperada
la concessió, fa un any, per
l'Ajuntament de SAV, pitjor
anem, perquè seguim
sense servei ni espai social
pels veïns
El darrer estiu el vàrem
passar en precari i segueix

amb la mateixa situació i
per més demandes i reunions que hem fet no hi ha
cap avançament, ni intenció, ni ganes de solucionar-ho.
Des de l’AAVV seguirem
insistint per les vies oportunes i denunciant la situació, com ho vàrem fer
a El9nou. Les Pungoles és
una comunitat i necessita
un espai i uns serveis com
qualsevol altre barri del
poble
Com valores la teva
etapa al capdavant de
l’associació?
Valoro les coses bones i el
que hem aconseguit. És
una feina molt desagraïda
i que no és visible... però a
la vegada molt gratificant
quan veus que la gent està
contenta i poc a poc es van
aconseguin aquelles coses
que ens pertoquen i per
les que lluitem
A principis d’aquest
any vols deixar l’AAVV.
Creus que hi ha un relleu que permeti mantenir la feina feta?
Crec que aquí hi ha gent
molt prepara i que a mi ja
em toca un relleu i confio
trobar gent disposada per
assumir el càrrec amb
ganes i responsabilitat de
seguir amb la feina feta.

M’AGRADA

NO M’AGRADA

- Que l’equip de govern hagi tingut en
compte 8 de les propostes d’inversió
fetes pel PUSA per a les inversions del
2018.
-L’arribada del patge reial a Alfou, i el
caga-tió de Les Pungoles.
-L’increment de sou de la nostra policia,
amb l’ objectiu de fer la plantilla més
estable.

-El nyap del procés consultiu pel tema
de les antenes de telefonia mòbil.
-La manca d’aplicació de les ordenances
amb els propietaris que no tenen cura
dels seus gossos.
-La manca de previsió de l’EUC de les
Pungoles amb el contracte amb Aigües
de Catalunya que pot costar molts
diners al veïns

Una tinença responsable d’animals
Tenir un gos és tenir un amic fidel de la família, però l’hem de tractar
com es mereix i respectant als nostres veïns
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olts de nosaltres
tenim gossos a
casa, no sols
són uns magnífics animals de companyia si
no que a més ens
donen seguretat i tranquil·litat. Però això no
pot anar en perjudici de
la seguretat ni el benestar de la resta de veïns.
Sovint des de PUSA,
veiem als grups de
whatsapp queixes de
veïns pels gossos que
volten per les nostres
urbanitzacions
sense
cap control, convertintse en un perill per a la
circul·lació de vehicles,
i pels propis veïns. A
tots se’ns ha escapat
alguna vegada el gos,
però com a veïns responsables de les nostres mascotes, hem de
posar les eines per evitar-ho. També cal cum-

plir amb la llei, i tenir
cura de les nostres estimades mascotes.
Cal tenir censats a
l’Auntaments els animals, tenir-los al dia de
les vacunes (art 19 OM
reguladora de la tinença
d’animals domèstics),
amb xip i anar lligats
pel carrer. (Art 12), han
de respectar les hores
de descans dels veïns,
evitant lladrucs (art
9.2) a més, es considera que tot animal que
vagi sol per la via pública, sense la companyia del seu amo, és un

Contacta amb nosaltres...

animal abandonat (art
18) i per tant podrà
portar-se a la protectora.
Totes aquestes conductes poden ser sancionades amb multes d’entre
100 i 450 euros, sense
perjudici de la responsabilitat civil que poden
causar per danys a tercers.
Tenir un gos és tenir un
amic fidel de la famíia,
tractem-los com es mereixen i fem entre tots
una convivència més
respectuosa, hi sortirem guanyant.

@pusa_sav
@pusa_sav

http://www.pusa.cat

http://www.lespungolesopina.com

I per què es va
signar?

E

l passat 10 de
gener els veïns de
les Pungoles rebíem el butlleí de l’ EUC
anunciant-nos que l’Assemblea de veïns que
s’havia de convocar a
començament d’ any,
quedava
posposada
sense nova data. Per
tant, la dissolució de
l’EUC no serà votada ni
efectiva de moment. La
raó, la impossibilitat per
part de l’EUC d’extingir
les seves obligacions
contractuals amb la
companyia
d’aigües,
llevat que tots els veïns
estiguéssim disposats a
indemnitzar la companyia amb 40.000€ per
resolució anticipada del
contracte subscrit l’1 de
juliol, quan tothom sabíem que la recepció
era cosa de temps...
tothom, excepte pel
què sembla, la EUC i el
seu secretari.
ferran.calvera@pusa.cat
jordi.sibina@gmail.com
jesus.sans@gmail.com
info@pusa.cat
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