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Enemics íntims
Els dos partits de l’equip de govern de l’Ajuntament, CiU i ERC, 
mostren públicament contínues desavinences que afecten la governabilitat

L
a manca de con-
fiança entre els dos
partits que formen

l’equip de govern, CiU
(ara PdeCat) i ERC, és
una evidència que el dia
a dia i les xarxes socials
transformen en una ab-
soluta manca de lleialtat

entre ambdues forma-
cions. I això es tradueix
en el desgavell de go-
vern que tenim avui en
dia.
La mostra més recent
d’aquestes discrepàn-
cies -possiblement al
tancament d’aquesta
edició ja n’hi ha hagut
de noves-, ha estat arrel
de la negativa de la re-
gidora de Cultura, Anna
Cella (ERC), de portar a
SAV la pre-estrena de la
pel·lícula Pàtria, guan-
yadora al Festival de
Niça i on el director i dos
dels seus actors viuen al

nostre municipi. Un dels
membres de l’executiva
local del PdeCat, va es-
criure un tuit recordant
que “haguèssim pogut
tenir la pre-estrena de
Pàtria al poble, però la
regidora de cultura no
va voler”.
No és la única mostra
de “diàleg” a les xarxes
socials, ja que després
del ple del mes de març
-quan es va debatre la
fòrmula d’accès a Can
Vila amb el despropòsit
plantejat des de l’equip
de govern-, des del
compte de tuiter oficial
de ERC Sant Antoni, van
escriure: “La secció
local d’ERC-SAV de-
mana a l’equip de go-
vern que posi sentit
comú en els accessos a
les urbanitzacions”. Pe-
tició a un equip de go-
vern del qual en formen
part!

Més exemples
Les desavinences es fan
pal·leses en moltes al-
tres accions. En el but-
lletí d’ERC a SAV, La
Barretina, el grup es

queixa que el butlletí
oficial de l’Ajuntament
només recull la feina del
PdeCat i fa referència al
refranyer català per
veure les conseqüències
que això pot tenir. Du-
rant el ple del mes de
maig, el grup municipal

CANVI va reclamar al
regidor del PdeCAT
Manel Márquez que no
l’havia contestat per
una reunió, i el conver-
gent es va limitar a dir
que ja ho va comunicar
a un altre regidor (ERC)
i que això era cosa seva.

La manca de
lleialtat entre 
els dos socis 
de govern, un fet

La “minoria sorollosa” de Bagunyà

E
l nou regidor de CiU, Salvador Bagunyà, qui
viu a Les Pungoles, es va estrenar en el ple del
mes de maig afirmant que “els veïns que es

van queixar per la possible instal·lació de l’antena a
Les Pungoles eren una minoria, però van fer molt
soroll i ens van perjudicar a tots”. També va indicar
que a “Les Pungoles” no hi havia hagut talls de llum.
Amb “amics” que defensin les nostres urbanitza-
cions així, no necessitem “enemics”...



Despropòsits i mentides als 
accessos de Can Vila
T

ant l’alcaldessa,
Maria Lluïsa Ber-
dala, com el regidor

d’Urbanisme, Jesús Lera,
(ERC) asseguraven que
des del desembre hi
havia acord amb l’Ajun-
tament de Sant Pere per
desviar el trànsit dels
veïns d’aquest municipi
per Can Tona, de tal ma-
nera que només els de
SAV poguessin accedir a
Can Vila per la Farinera
(amb un distintiu espe-
cial).Naturalment la pro-
posta era absurda i
totalment discriminatò-
ria, a més de perjudicar
greument al comerç de
SAV, i SPV va emetre un
comunicat negant-ho.
Algú no ha dit la veritat
en aquest tema, i sembla
que la por a la mobilitza-
ció dels veïns ha impulsat
l’acció del consistori.
Donar als veïns  de SAV
un distintiu que els per-
metés el pas, i negar-lo
als de St Pere era una so-
lució absurda des de
qualsevol punt de vista.
El passi seria per a cada
veí o per a cada vehicle
censat al nostre poble? Si
fos així, la gent que sent
veïna del municipi tin-

gués el cotxe registrat en
un altre municipi, podria
passar per la Farinera? Si
el passi és per als veïns,
què passa si en un cotxe
hi va un veí de SPV i un
de SAV? Haurà de baixar
del cotxe el veí de SPV i
fer el trajecte caminant
des de la Farinera? Qui
controlarà el pas? Una
dotació permanent de la
policia local? La mesura
és legal? Si és així no ens
arrisquem a l’adoptar
aquest tipus de mesures
a que els municipis veïns
facin el mateix amb no-
saltres? Té sentit comú
tot plegat?

El suposat acord ha durat
el que dura una fruita
madura a l’arbre, i des-
prés de mesos d’estudi,
en un parell de dies on
algú els ha dit que la me-
sura era absurda, s’ han
adonat del desgavell a la
mobilitat veïnal de la
idea. Així que, un cop
més, l’Ajuntament s’ha
desdit i allò que era la
gran solució ha passat a
millor vida. 
Afortunadament, la me-
sura ha estat suspesa i
no s’aplicarà. Per part
nostre, seguirem presen-
tat propostes amb cara i
ulls a la problemàtica.

L’equip de govern pretenia limitar el pas per La Farinera als veïns de SAV

Inventari de parcel·les brutes

L
’extrema calor de
les darreres set-
manes ha fet

pujar, i molt, el risc
d’incendis. Uns incendis
que malauradament ja
han arribat a prop de
les nostres cases. Per
això, PUSA va demanar
la col·laboració dels
veïns i veïnes de les ur-
banitzacions a través
dels diferents grups de
whatsapp per recopilar

les diferents parcel·les
descuidades que hi ha a
les nostres urbanitza-
cions. Una informació,
aquesta, que vàrem
traslladar al consistori
reclamant que es pren-
guessin mesures ur-
gents. 
De fet, des de meitats
del mes de juny, l’Ajun-
tament de SAV va ini-
ciar els requeriments
als propietaris que no

mantenien les seves
parcel·les netes, i a
partir de l’1 de juliol
podrà imposar multes i
actuar subsidiàriament.
Us recordem que és de
màxima importància
minimitzar el risc d’in-
cendis, amb mesures
preventives i sentit
comú. I des del Partit
de les Urbanitzacions
no escatimarem esfor-
ços al respecte.

La Farinera, un mal de cap per l’equip de govern... i pels veïns!

Segueix la falta
de solució als
talls de llum

D
es de l’any pas-
sat, i en el ple de
novembre, PUSA

va traslladar una queixa
dels veïns, principal-
ment d’Alfou, però
també deles altres urba-
nitzacions del municipi,
sobre els constants tall
de llum que patim a les
urbanitzacions. 
24 talls oficials a SAV en
12 mesos, sense contar
aquells que es produei-
xen fora de tota progra-
mació i fruit de causes
alienes.  Molts veïns
s’han queixat de baixa-
des i pujades de tensió,
d’ apagades intermi-
tents de curta durada i
dels horaris dels talls
programats. Certament,
la majoria de talls són
entre les 8.00h i les
13.00h, concretament
16.
Des del mes de març
que estem demanant als
Plens i per instància que
l’alcaldessa es reuneixi
amb els responsables
d’Endesa i per resoldre
el tema d’ una vegada.
No entenem que els talls
es facin a l’hora en que
els nens s’aixequen per
anar a l’ escola o al tor-
nar a l’hora del dinar, i
que les famílies no pu-
guin escalfar ni la llet de
l’esmorzar ni el dinar.
Ja fa més de dos mesos
que vàrem demanar per
instància (RE 902) que l’
alcaldessa demanés una
reunió amb Endesa,
però aquesta no s’ha
convocat encara. Pa-
ciència. 
Mentrestant seguirem
patint aquests talls, que
tant dificulten la nostra
vida quotidiana y que
són molt perjudicials
pels electrodomèstics de
les nostres llars.



“En Can Miret padecemos una 
alarmante falta de inversiones”
D

espués de ser Di-
rector Comercial
de una multinacio-

nal danesa, José Luis Te-
jero es ahora pensionista,
pero su ‘actividad’ no ha
bajado. Y es que el presi-
dente de la AAVV de Can
Miret dedica muchas
horas a ‘su’ barrio...
¿Qué te impulsó a ser

presidente de la AAVV
de Can Miret?
El deteriroro, la falta de
servicios y de atención en
la urbanización por parte
del Ayuntamiento. He for-
mado parte de la junta de
la AAVV en diferentes pe-
riodos, y junto con los
compañeros decidimos
dar un mayor empuje a
nuestra asociación. Soy
pensionista, así que los
compañeros me anima-
ron a desempeñar este
cargo.
Los vecinos que viven
en las urbanizaciones
nos quejamos de falta
de servicios e inversio-
nes. ¿También en Can
Miret?
Claro. A pesar de estar
recepcionada, padece-
mos una alarmante falta
de inversiones y manteni-
miento superior al resto
del municipio.
¿Cuáles son vuestras
prioridades?
Solicitar al Ayuntamiento
que efectúe todas las
obras de reparación y
mantenimiento que re-
quieren los viales y par-

que infantil, instalación de
farolas de alumbrado y
cámaras de vigilancia, so-
licitar un nuevo estudio
para la implantación de
una antena de telefonía
móvil para conseguir
mejor cobertura... 
Can Miret està recep-
cionada, ¿qué diferen-
cia de trato existe
respecto a otras urba-
nizaciones?
En Can Miret, cada vecino
tuvo que aportar entre
400.000 y un millón de
pesetas para que se re-
cepcionara el barrio. A
pesar de ello, ni social-
mente tenemos un trato
justo ni en lo referido a
inversiones. Como ejem-
plo, la Instalación de cá-
maras de vigilancia y
Presupuesto de inversio-
nes en el municipio y
resto de barrios. Los veci-
nos de Can Miret y desde
que se iniciaron los robos
masivos en la zona, dis-
ponemos de un servicio
de mantenimiento y vigi-
lancia privada a nuestro
cargo, lejos de tener en
cuenta este hecho e ins-
talar una cámara de vigi-
lancia, el Ayuntamiento
discriminó de forma clara
a nuestra Urbanización.
¿Qué inversiones re-
cibe la urbanización y
qué proyectos tiene el
ayuntamiento para
estos dos años?
Lamentablemente las in-
versiones y gastos de los
últimos años son las pro-
pias del consumo de
energías. Proyectos existe
uno de reparación de
aceras y bordillos presu-
puestado en 35.000.-€
que tras varias reuniones
con los responsables del

Ayuntamiento y la propia
Alcaldesa se amplió con
una partida extra de
15.000.-€ y otra de
5.000.-€ gracias a que
dicho importe estaba pre-
supuestado para las me-
joras de una rotonda Del
Fou que fue realizada con
fondos de su asociación
de vecinos. Existe el com-
promiso por parte del
Ayuntamiento de realizar
antes del mes de agosto
esta inversión junto con la
reparación del asfaltado y
Parque Infantil, así como
antes de finalizar el ejer-
cicio la instalación de una
cámara de vigilancia. En
la actualidad y como he
apuntado anteriormente
estamos en gestionando
con el Ayuntamiento
otras mejoras de mante-
nimiento y futuras inver-
siones.
¿Crees que como les
Pungoles o Alfou de-
beríais recibir una
cuantía fija cada año
para inversiones?
Por descontado sería lo
justo, tenemos la seguri-
dad de que mejoraría el
mantenimiento de la Ur-
banización, tenemos
como referente la de Sant
Julia del Fou. Estamos so-
portando una situación
incompresible por el
hecho de estar recepcio-
nada de discriminación en
las inversiones y gastos
muy clara y me refiero no

solo al resto de Urbaniza-
ciones si no también y
más importante a las del
núcleo urbano.
¿Qué opinión te me-
rece el actual equipo
de gobierno?
Las mayores responsabi-
lidades del Ayuntamiento
recaen en una sola per-
sona, l’alcaldesa Mª Lluisa
Berdala.  Sin dudar de su
capacidad y dedicación,
simplemente por acumu-
lación, repercute negati-
vamente en la ejecución
de proyectos y segui-
miento de los temas más
cotidianos que nos afec-
tan.
¿Crees que los parti-
dos políticos del muni-
cipio representan bien
los intereses de las ur-
banizaciones?
Está claro que no es así y
es lamentable el olvido
que padecemos, no obs-
tante tenemos la ilusión y
esperanza de en adelante
estrechar las relaciones
con los diferentes parti-
dos para concienciarles
de que también somos
ciudadanos de Sant An-
toni. Es obvio que hasta
la fecha PUSA es el par-
tido que defiende nues-
tros intereses y
confiamos que en ade-
lante su gestión y la de
otros que quieran colabo-
rar en la causa contribu-
yan a nuestra plena
integración.

Entrevista a José Luis Tejero, 
Presidente de la AAVV de Can Miret

“También somos
parte de SAV. Eso lo
deberían saber
todos los partidos”



http://www.pusa.cat 

@pusa_sav jesus.sans@gmail.com

ferran.calvera@pusa.cat

jordi.sibina@gmail.com

M’AGRADA NO M’AGRADA

- Que arrel d’un prec del PUSA, s’hagin
realitzat millores a l’aparcament de l’es-
cola.

-Que l’Ajuntament hagi atès la instància
de PUSA per col·locar miralls i senyals a
les cruïlles del carrer Aneto.

-La Feria d’Abril de FestAlfou i l’organit-
zació dels 50 anys de Les Pungoles per
part de l’AAVV.

- Que per la manca de voluntat de
l’equip de govern no s’hagi pogut cele-
brar Sant Joan a Les Pungoles.

-Que es fagin servir els mitjans de co-
municació locals com a eines partidistes
i propagandístiques.

-Que l’equip de govern voti en contra de
la moció del PUSA per promoure l’admi-
nistració electrònica.

Com està la recepció de Les Pungoles?

E
l passat mes de
desembre, en una
junta de l’Entitat

Urbanística de Conser-
vació de Les Pungoles
que ja s’havia aplaçat
uns quants mesos, es
va aprovar la dissolució
de la mateixa. Malgrat
que posteriorment
aquesta dissolució es va
aprovar en els Plens de
SAV i SPV, i que el man-
teniment de l’urbanitza-
ció ja és competència
dels Ajuntaments, a dia
d’avui encara no sabem
com afecta als veïns i
veïnes aquesta “recep-
ció” de l’Ajuntament.
No sabem si suposarà
un cost pels veïns i quin
serà aquest cost, mal-
grat que des del PUSA
ho hem reclamat reite-
radament, buscant un
impacte mínim per tots.
En aquest sentit, els

dos partits de l’equip de
govern, CiU i ERC tenen
clar que “el cost de les
obres d’adeqüació co-
rrerà a càrrec dels
veïns”, com van afirmar
els seus respectius por-
taveus en Ple Municipal. 
Un cost, que com hem
dit, encara per determi-
nar ja que no existeix
cap projecte actualitzat
de les necessitats exis-
tents a Les Pungoles.
De fet, i malgrat la dis-

solució, encara es va
girar el rebut de març,
una quota en concepte
d’encara no sabem ben
bé què.
El que sí sabem és que,
de moment, l’estat de
l’urbanització segueix
sota mínims, que la
zona esportiva té greus
mancances, que el res-
taurant no obrirà
aquest estiu i que la ne-
teja dels carrers no ha
millorat gens ni mica.

@pusa_sav

http://www.lespungolesopina.com

Contacta amb nosaltres...

info@pusa.cat

PUSA no comparteix necessàriament les opinions personals expressades en aquest butlletí

Solucions a les
ocupacions

M
entre no oferim a
la gent que
ocupa vivendes

de manera il·legal una
solució emparada pels
serveis socials, el pro-
blema de les ocupacions
recaurà sobre els veïns.
Fa dos anys s’havia d’ha-
ver creat un arxiu de vi-
vendes en mans de
bancs i immobiliàries
que estaven desocupa-
des i al marge del paga-
ment dels tributs i
ordenances fiscals. Igno-
rem si com passa a al-
tres ajuntaments,
aquestes vivendes pro-
pietat dels bancs paguen
o no les taxes i impostos
municipals, i no ens can-
sarem d’insistir en què
d’una vegada es prengui
el problema de manera
seriosa. Així ho ha recla-
mat una i altra vegada el
portaveu de PUSA, Fe-
rran Calvera, als plens
municipals.

Fa mig any que es va aprovar la dissolució de l’EUC, i a dia d’avui, els
veïns i veïnes encara no saben com els afectarà la mesura


