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Benvolguts  

A causa del moment que vivim enguany degut el Còvid-19, no es oportú fer 
assemblea ni festa a la Cala. Es per això que hem pensat fer una comunicació- 
resum de les activitats més importants que s’ha fet del darrer any,  justament 
amb els comptes actuals de l’ Associació. Aquest comunicat substituirà l’ 
Assemblea.  

1.- Hem fet varies peticions al Sr. Alcalde: La intenció era posar-lo al corrent 
de tot lo acordat en  l’Assemblea 2019,  i de les destrosses del temporal. (hem 
solꞏlicitat entrevista el febrer, Maig,  juliol i agost de 2020),  a hores d’ara no 
hem sigut atesos), entre el Gloria i el Còvid-19 ha estat difícil, de totes maneres 
algunes de les demandes que li vàrem fer per escrit han estat ateses.  A dia 
d’avui insistim en demanar hora! 

Temes tractats:  

 Pilona al c/ Llebeig per facilitar l’entrada al carrer. Reposició 
dels rètols que falten o que s'han malmès amb el temps i no es veuen o 
llegeixen. Es va facilitar un llistat de llums fosos.  

 Vàrem,  un cop més,  reclamar RENFE de posar una tanca 
al c/ Ponent al costat de les vies.  

 Es torna a insistir en la neteja de rieres i dels punts de 
recollida d’aigua de pluja, atès que és una responsabilitat compartida 
entre l’ajuntament i l’ ACA. Ens han contestat que aquesta  tardor ho 
farien. 

 Agraïm la reposició de la platja i l'escala de baixar-hi des 
del passatge de l’olivera- que va quedar destrossada pels efectes del 
Gloria i el segon temporal ho va acabar de rematar- també varen intentar 
arreglar l’ accés cap a la platja de la baixada del Passatge de l'Illa que va 
quedar penjada a tocar la riera (aquest punt hi volem incidir en millorar-
lo). 

 Agraïm també la millora de la freqüència de la recollida de 
les deixalles.  

 Es varen posar sobre la taula dos temes que faltava 
demanar permís o estudiar viabilitat:  

1. Càmeres de seguretat,  va estar molt receptiu,  va comentar que 
estudiaria i faria la demanda (es necessita autorització del “Ministerio”...). 

a. Darrerament hem tingut diferents incidents i robatoris a la Cala 
per tant creiem prioritari aquest tema. 

b. Seria bo que també es poses en coneixement a l’ Ajuntament 
aquests fets per poder tenir mes elements de judici.   

2. En referència al Camí de Ronda es va comentar la possibilitat de 
restaurar la Font Rovellada. 
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2.- Pressupostos i nombre de socis actuals (adjunt estat de comptes) 

Nombre de socis: 60  

Saldo a 31 de juliol del 2020: 9.579,12 €  

3.- Noves reclamacions: posar en coneixement la deixadesa i brutícia que hi 
ha a la part de dalt de la urbanització c/Ponent amb c/ Mestral (terrenys de la 
RENFE a l’esplanada),  entre altres coses per la quantitat de cotxes, caravanes 
i tendes d’ acampanada que hi passen la nit fins i tot amb foc a terra. Seria bo 
una regulació (o be adequar la zona per tal fi o prohibir-hi el càmping) . 

4. Situació de l’Associació:  

En data de 10 de Gener del 2021 cal renovar la junta en el registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya. Hi ha 5 membres que han 
expressat la seva intenció de NO renovar donar que alguns hi són des del 
2009.  

6.- Precs i preguntes.  

Demanem que els voluntaris per entrar a formar part de la junta  ens ho 
comuniquin abans de l’ 1 d’octubre 2020. 

Donem fins el dia 30 de setembre per rebre els vostres suggeriments, esmenes 
i / o comentaris per tancar l’acta.  

 

La Rovellada , 20 d’agost de 2020 

La presidenta                        La secretària                  El Tresorer 

Anna Pibernat i Tornabell     Fina Vila Corominas       Joan Massegur Rabaseda 

 


