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Les urbanitzacions, al centre 
de la nostra gestió
PUSA s’ha centrat en la millora de les urbanitzacions en aquests quatre anys
de govern, en coalició amb CanVi

Fem una mica d’his-
tòria.  Fa  poc més
d’una  dècada  que

es va fundar el Partit de
les  Urbanitzacions  de
Sant  Antoni  (PUSA).
Han  passat  tres  elec-
cions  (les  de  2011  on

vàrem treure dos regi-
dors, les de 2015 on en
vàrem sumar tres, i les
de 2019, on vàrem tor-
nar  a  treure  tres  regi-
dors,  però  gràcies  al
pacte  amb  CanVi,
vàrem entrar  a  l’equip
de govern. 
I ho vàrem fet, amb un
objectiu clar: portar les
urbanitzacions al centre
de la nostra gestió. Si fa
deu anys les urbanitza-
cions  estaven  comple-
tament  oblidades  per
l’Ajuntament,  després
de vuit anys a l’oposició
les vàrem portar al cen-

tre del debat polític del
nostre municipi, i ja en
les  darreres  eleccions
tots  els  partits  que  es
varen presentar ja por-
taven  punts  específics
per  les  urbanitzacions
en  els  seus  respectius
programes  electorals,
una  fita  impensable  fa
quatre anys.
I durant aquest mandat
que estem a punt d’ex-
haurir,  hem  buscat
donar  compliment  a
totes  les  millores  que
vàrem estat  reclamant
durant vuit anys des de
l’oposició.  Totes  i  tots
els  qui  conformem
PUSA  som  veïns  i  veï-
nes  de  les  urbanitza-
cions  i  totes  i  tots
volem  el  millor  pels
nostres carrers.

Gens senzill
No  ha  estat  una  feina
fàcil, ja que hem hagut
d’afrontar  la  renúncia
per motius personals de
dues de les nostres re-
gidores,  que  estaven
fent  un  treball  excep-
cional,  Natàlia Duran  i

Montse López. D’aques -
ta manera, Ferran Cal-
vera  i Jordi Sibina han
estat  els  regidors  de
PUSA des de  l’inici  del
mandat,  i a meitat del
mateix, i per les renún-
cies  citades,  se’ls  va
unir Ricard Mañé.

Durant aquest mandat -
i com llegireu en aquest
butlletí-  hem  aconse-
guit grans millores per
les  urbanitzacions,  a
més de no defugir dels
temes més complicats i
polèmics com la recep-
ció de Pungoles.

Totes i tots els qui
fem PUSA som 
veïnes i veïns de
les urbanitzacions

Tres vegades més de vots

PUSA va entrar a l’equip de govern tornant
a sumar tres regidors com en les eleccions
del 2015, però havent pràcticament tripli-

cat el número de vots des de 2011. Aleshores,
el partit va obtenir 275 vots i dos regidors (Fe-
rran Calvera i Israel Sugranyes). Al 2015, gai-
rebé va doblar la xifra de vots (490), sumant
tres regidors (Ferran Calvera, Jordi Sibina i Is-
rael Sugranyes, que durant el mandat va cedir
el seu lloc a Jesús Sans). Al 2019 es van sumar
745  vots,  gairebé  tres  vegades  més  que  al
2011. Uns vots que es van traduir, també, en
tres regidors, i que esperem incrementar en els
següents comicis. Ens ajudes?



Els regidors de PUSA durant el mandat 2019-2023
Ferran Calvera
Regidor per PUSA des
de  2011.  Fundador  i
president del partit. Ha
assumit  l’es pecífica -
ment creada regidoria
d’urbanitzacions,  així
com les de contracta-
ció,  seguretat  ciuta-
dana  i  mobilitat.
Primer tinent d’alcalde.

Reducció del
nombre de 
robatoris

Des de la regidoria
de  Seguretat
Ciutadana  sha

estat molt conscient de
les principals problema-
tiques que afecten a les
nostres urbanitzacions.
Era un objectiu clar del
PUSA reduir el nombre
de robatoris, mitigar el

problema amb les ocu-
pacions i reduir les mo-
lèsties ocasionades pels
allotjaments il·legals de
turisme rural. I així s’ha
fet: s’han reduït els ro-
batoris  un  60%,  s’ha
actuat  de  manera  rà-
pida davant les ocupa-
cions  i  s’ha  creat  una
nova ordenança per re-
gular  i  sancionar
aquests  allotjaments.
Tot  això,  potenciant  i
apropant a la ciutadania
els  cossos  de  Policia
Local.  Protecció  Civil,
ADF  i  Bombers.  Avui,
tenim  uns  barris  molt
més tranquils.

Invertim en les urbanitzacions

Són tantes les ac-
tuacions realitza-
des  durant

aquest  mandat  per  la
regidoria  d’Urbanitza-
cions que es fa pràcti-
cament  impossible
reduïr-les en uns pocs
paràgrafs. Sens dubte,
el  més  important  ha
estat,  precisament,  la
creació d’aquesta regi-
doria  específica  pels
nostres  barris. Des  de
la mateixa, s’ha treba-
llat  per  aconseguir
l’execució  total  de  les
partides  destinades  a
les urbanitzacions, cosa
que abans no passava i
aquests  diners  acaba-
ven al romanent de tre-
soreria  de
l’Ajuntament.
A més, s’han doblat el
nombre de càmeres de
videovigilància  a  tots
els accessos de les ur-
banitzacions  i  nucli
urbà,s’han  fet  actua-
cions en  l’asfaltat dels
nostres carrers, en els
locals  socials  de  les
AAVV i en els parcs in-
fantils.
També s’han ampliat el
nombre de parades del
servei  de  taxi  a  de-

manda,  s’han  organit-
zat  exposicions  a  tots
els locals socials de les
urbanitzacions  i  s’ha
donat suport ferm a les
AAVV i Junta de Propie-
taris tant en els proble-
mes del dia a dia com
en  l’organització  d’es-
deveniments  i  actes
culturals.

Projecte de 
Les Pungoles
Un dels principals rep-
tes  de  PUSA  durant
aquest mandat ha estat
el projecte d’urbanitza-
ció  de  Les  Pungoles,
amb  una  considerable
reducció  del  cost  del
mateix, sense perjudici
que aquestes obres dei-
xin la urbanització amb
uns serveis de qualitat i
amb  un  aspecte  mo-

dern, renovat  i  funcio-
nal. De fet, el cost del
projecte s’ha baixat del
9  milions  d’euros  ini-
cials als 3,7 actual, su-
posant  un  important
estalvi  per  a  totes  les
veïnes i veïns.

I al 2023?
En  els  darrers  mesos
s’han estat  fent  inten-
ses gestions amb Tele-
fònica  per  tal  que
durant  aquest  any  es
retiri tot el cable analò-
gic del municipi,  i dei-
xar només la fibra, amb
la  millora  ambiental
que  comporta  aquesta
actuació  per  a  tots.
També es racionalitza el
preu de l’aigua a les ur-
banitzacions, deixant-lo
igual al de la resta del
municipi.

[Urbanitzacions]

Jordi Sibina
Regidor per PUSA des
de  2015.  En  aquest
mandat  ha  liderat  les
regidories de Comuni-
cació i Hisenda. Tercer
tinent d’alcalde.

[Seguretat Ciutadana]

El mandat s’ha caracteritzat per l’execució total de les partides
destinades a les urbanitzacions
Ferran Calvera Ferran Calvera

S’ha treballat per
minimitzar 
ocupacions, 
robatoris i sorolls



Apropem la cultura i les festes 
a les urbanitzacions

Hi  va  haver  una
gran afluència de
vilatanes  i  vila-

tans als actes celebrats
a  Les  Pungoles  durant

la  darrera  Festa  Major
d’Hivern.  És  només  el
darrer  exemple  de
l’aposta  de  Pusa  per
acostar  la  cultura  i  les
festes  a  les  urbanitza-

cions.  Abans,  i  a  la
resta  d’urbanitzacions
del  municipi,  també
vàrem  traslladar  dife-
rents  actes  culturals  i
festius, com el cicle de
concerts  a  la Rectoria,
exposicions i mostres, o
actes de la Festa Major
d’estiu. I és que volem
acostumar a les vilata-
nes i vilatans del nucli a
venir als nostres barris,
i en els darrers mesos
ho estem aconseguint.
D’aquesta manera, hem
obert les portes perquè
totes  i  tots  coneguem
altres  indrets  i  altra
gent.

I  ho  hem  fet,  organit-
zant actes de qualitat,
optimitzant  recursos,
invertint  en  material
propi  per  disiminuir  la
despesa  i  dedicant-hi
moltes  hores.  Només
així  ha  estat  possible
tenir  una  agenda  tan
complerta.

Llocs emblemàtics
També  hem  volgut
aprofitar  els  magnífics
escenaris  que  tenim  a
les  nostres  urbanitza-
cions,  com  la  Rectoria
d’Alfou o  les zones es-
portives de les urbanit-
zacions, que han servit
de  marc  perfecte  per
acollir  tots  aquests
actes.
Sigui com sigui, no hem
centrat  la nostra  tasca
només a les urbanitza-
cions,  si  no  que  hem
potenciat en general les
Festes Majors  d’estiu  i
hivern, hem organitzat
el  cicle  de  concerts  al
Porxo de Can Sauleda i
promocionat  al  màxim
qualsevol expressió cul-
tura dins el nostre mu-
nicipi.

Hem organitzat diferents actes a Can Miret, Sant Julià d’Alfou i
Les Pungoles, amb bona participació de tothom

“Volem acostumar
a la gent del nucli 
a venir als 
nostres barris”

Hem estat al 
servei de les 
entitats 
esportives

La pràctica esportiva
és  beneficiosa  per
estar més  sa.  Però

també ajuda a portar el
nom de Vilamajor arreu
on  es  juguin  partits  de
futbol,  handbol  o  futbol
sala. Per això, durant el
mandat,  hem  apostat
clarament per incentivar-
la.  Ampliant  la  partida
d’ajuts  a  les  entitats,  i
també invertint en la mi-
llora de les instal·lacions
esportives: des de la ins-
tal·lació de nova gespa al
camp de futbol municipal,
fins  a  la  reparació  del
sostre del pavelló.  

Gespa artificial
a la pista de 
Les Pungoles

Una de les primeres
actuacions a la re-
gidoria  d’Esports

va ser el canvi de pavi-
ment de la pista polies-
portiva de Les Pungoles,
instal·lant  gespa  artifi-
cial. Una millora, que vist
l’afluència  d’usuaris,  va
estar molt ben rebuda.

Ricard Mañé
Regidor per PUSA des
de  2020.  Des  de  la
seva  incorporació  ha
gestionat les regidories
d’Esports i Festes.

Natalia Duran
Regidora  per  PUSA
entre  2019  i  2020.
Gestionava les regido-
ries d’Esports, Econo-
mia Local i Turisme.

Montserrat López
Regidora  per  PUSA al
2020. Es va fer càrrec
de la regidoria de Medi
Ambient durant el seu
mandat.

[Festes] [Esports]

Ricard Mañé

Natalia Duran

Ricard Mañé



http://www.pusa.cat 

@pusa_sav manyepr@savilamajor.cat

calveracf@savilamajor.cat
sibinacj@savilamajor.cat

M’AGRADA NO M’AGRADA

- Que s’escolti a veïnes i veïns per aten-
dre les seves demandes i prioritats.
Com a exemple, el projecte de recepció
de Les Pungoles, que no es tirarà enda-
vant sense la conformitat de veïnes i
veïns.

- La creació, durant aquest mandat, de
la regidoria d’Urbanitzacions. Un espai
de treball exclusiu per les necessitats i
problemes dels nostres barris.

- Que vinguin polítics professionals que
necessiten el GPS per arribar a SAV a fer
campanya per les properes municipals.

-Les traves administratives que posa la
Junta Electoral als partits independents
com el nostre.

-Les llistes farcides de gent que no viu al
nostre municipi i que pràcticament no hi
té relació.

Una comunicació transparent

Una de  les  princi-
pals  preocupa-
cions de PUSA, ja

des  que  estàvem  a
l’oposició,  era  millorar
la  comunicació  local.  I
és on hem centrat bona
part  dels  esforços  du-
rant aquest mandat. La
primera  acció  que
vàrem  realitzar  va  ser
la  creació  d’un  perfil
d’instagram  oficial  de
l’Ajuntament,  i  poten-
ciar  l’ús  de  les  xarxes
socials  com  a  eina  de
comunicació amb la ciu-
tadania.
També es va modernit-
zar l’APP del consistori,
convertint-la  en  un
canal efectiu perquè les
veïnes  i  veïns  puguin
comunicar  mitjançant
fotografia possibles in-

cidències al municipi.
Evidentment, també es
va  potenciar  l’espai
web,  convertint-lo  en
un portal de notícies lo-
cals. Fruit d’aquests es-
forços, l’Ajuntament ha
rebut  durant  aquest
mandat,  i  per  primera
vegada en la seva his-
tòria, el “Segell Infopar-
ticipa”,  otorgat  per
l’Observatori de  la Co-
municació  de  la  UAB  i

que reconeix la qualitat
i transparència de la co-
municació local.
A més, també s’ha tre-
ballat  per  canviar
l’imatge corporativa del
consistori, creant el nou
logotip de SAV que tant
bona rebuda ha tingut,
i  s’ha  modernitzat  el
butlletí  d’informació
municipal, adequant-lo
a aquesta nova imatge
corporativa oficial.

@pusa_sav

http://www.lespungolesopina.com

Contacta amb nosaltres...

info@pusa.cat

PUSA no comparteix necessàriament les opinions personals expressades en aquest butlletí

Bonificació de
l’IBI per les
plaques solars

Passejant  per  les
nostres  urbanitza-
cions  hem  vist  la

proliferació de teulades
de  cases  que  han
instal·lat plaques solars.
Això  ha  estat  motivat,
en part, per la bonifica-
ció d’un 50% de l’IBI per
la implantació d’energies
renovables, com una de
les  clares  apostes  del
PUSA en  matèria  fiscal
durant aquest mandat.
Altres mesures  implan-
tades han estat el frac-
cionament de  l’IBI i  les
escombraries en quatre
mesos  (per  facilitar  el
pagament, així com re-
duir la taxa d’escombra-
ries  de  Can  Vila,
igualant-la  a  la  de  la
resta del municipi.

L’Ajuntament ha rebut durant aquest mandat, i per primera vegada, el “Segell
Infoparticipa”, que reconeix la qualitat i transparència de la comunicació local

[Comunicació] [Hisenda]

Jordi Sibina J.S.


