
  

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 2022 

DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA CALA ROVELLADA 

A Colera, el dia 20 d’agost de 2022, a les 18,30 hores, es reuneixen en sessió ordinària els socis 

de l’Associació de Propietaris de la Cala Rovellada al pati de la casa del Srs. Bover‐Pibernat. 

 La convocatòria ha estat enviada per e‐mail als 58 socis  i  també en bans/cartells posats a  la 

cala.  Hi assisteixen un total de 28 socis.  

Presideix l’Assemblea la Sra. Anna Pibernat, presidenta, amb el tresorer Sr. Joan Massegur i la 

secretària Sra. Fina Vila.  

Després d’unes breus paraules de salutació, la presidenta declara oberta l’assemblea. 

1‐ Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2021. L’acta és aprovada per unanimitat 

dels assistents. 

2‐ Informe de la presidenta: 

A.‐ Explicació de la reunió  mantinguda  amb el Sr. alcalde el mes d’agost del 2022 on es varen 

tractar els següents temes:  

 Fer una nova sol∙licitud per demanar a ADIF de posar una tanca al c/ Ponent, al 

costat de les vies, per evitar‐hi l’accés i per seguretat. El Sr. alcalde comunica 

que ja ha fet la sol∙licitud i que no n'ha tingut resposta. Enguany hi tornarem. 

 Es  reclamarà als propietaris  la neteja  i  el desbrossament de  les parcel∙les no 

edificades, per risc d’incendi.  

 En relació amb el tema de seguretat, ens informa que han col∙locat 7 càmeres 

a tot el poble, i esperen poder posar‐ne dues més. Ens fa saber que aquest any 

han recuperat  la figura del “sereno” que es passeja amb moto per vigilar  i, si 

convé, dissuadir. Té  la  intenció d'adquirir, més endavant, un cotxe per fer  les 

vigilàncies. 

 Sobre  l’aparcament  de  la  rambla  Tramuntana, 

comentem quina acció es pot  fer per evitar un mal major amb el pas 

dels  vehicles.  A  la  cantonada,  amb  el  rètol  d’informació  que  s’hi  ha 

posat, no es pot passar quan hi ha un cotxe aparcat. De moment ens 

va dir que posaria (i ho ha fet) uns cons a la cantonada, i que valoraria 

altres  alternatives.  Suggerim,  de  nou,  posar  arbres  al  pàrquing,  i  ens 

diu que el problema és el punt d’aigua. Amb tot, ho valorarà amb els 

tècnics.  Una  altra  demanda  és  la  de  delimitar  la  parcel∙la  del  carrer 

Llebeig (està en procés). 

 S’ha  col∙locat  un  punt  de  recollida  de  bosses  per  a 

excrements d’animals. Recordem que és una platja sense gossos i que 

la multa es de 300€. 



 Li  demanem  la  col∙locació  de  boies  fins  al  “rec  del 

gallego”  per  protegir  els  nedadors  de  les  barques  i  la  posidònia. 

Acceptat  per  a  l'any  vinent.  També  es  parla  de  la  col∙locació  de 

senyals/balises  per  a  les  barques,  i  ens  comenta  que  ara  les  noves 

balises  són  ecològiques  i  que,  atès  el  seu  cost,  es  farà  de  manera 

progressiva. Ens comenta que per preservar el medi i poder fer accions 

d’informació  i  dissuasió  s’han  ajuntat  Llançà,  Colera  i  Portbou  per 

formar l’Albera marítima pel litoral i fer un pla estratègic.  

 Sobre  una  demanda  feta  per  un  propietari  a 

l’ajuntament  de  col∙locar  bústies  o  apartats  de  correus,  ja  que  el 

correu  no  arriba  a  la  cala,  refereix  que  això  depèn  de  Correus,  però 

que estan buscant una alternativa.  

B.‐  Reunió  amb  el  subdelegat  del  Govern  espanyol,  Sr.  Albert  Bremon,  juntament  amb  el 

delegat de Costes, Sr. Enric Girona, l'adjunt del delegat de costes, Sr. José Luis Tostado,  el Sr. 

Jordi Garcia, encarregat de servituds de costes, i el cap de gabinet Sr. Xavier Rangel. 

Tema: Trobar una solució per millorar els accessos a la Cala Rovellada i el moll. 

Després d’una hora de reunió quedem que ens tornarem a trobar el mes de setembre per fer 

una proposta de restauració ambiental i millora dels accessos.  

3.‐ Estat de comptes: el tresorer Joan Massegur informa de l’estat de comptes a  31 de juliol 

del 2022. Saldo total de 8.364,11€. Total socis, 58. 

Un cop comentats els conceptes més generals, l’assemblea els dona per aprovats. 

4.‐ Nova Junta: Atès que no hi ha hagut cap candidatura presentada i que la junta actual havia 

caducat calia, per tant, fer la renovació al registre d’associacions. Es proposa repetir part dels 

membres de la junta antiga i incorporar‐hi tres nous candidats. La nova junta quedaria, durant 

dos  anys,  de  la  següent manera:  presidenta:  Anna  Pibernat  i  Tornabell;  vicepresident:  Joan 

Massegur Rabasseda, tresorer: Edgar LLinàs Roig; secretària: Fina Vila Corominas; vocals: Núria 

Oliveras Masramon,  Xavier  Desoi  Guitart,  Gemma  Serra  Domínguez  i  Sònia  Badia.  Cada  dos 

anys  caldrà  renovar  tres  membres  més,  de  manera  consecutiva.  Els  assistents  aproven  la 

constitució de la nova junta. 

5.‐ Torn obert de paraules:  

* La Sra. Montse Torres demana valorar la possibilitat de restaurar la Font Rovellada. 

* El Sr. Xavier Llompart demana que, si es  fa  la millora dels accessos,  també es protegeixin  i 

consolidin les cases de primera línia de la platja amb una rocalla per protegir del temporal. El 

Sr. Miquel Desoi comenta que això pertany a costes  i, en ser un espai públic, poden  fer una 

transformació i convertir‐ho en passeig.  

* La Sra. Carme Horra comenta que s’han tallat branques de les moreres, també les branques 

seques i l’alçada de l’olivera que estan en espai públic, així com la mort del cactus. La Sra. Anna 

Pibernat li recorda que, com cada any, s’ha podat la part de dalt per tenir vista i respectar que 



a baix tinguessin ombra. Quant a les moreres, explica que la Sra. Font li va comentar que les 

moreres les feia tallar per un jardiner, i que la part de sota va ser una actuació de l’ajuntament 

en desbrossar les branques per risc d’incendi. Sobre la mort del cactus es fa saber que tant les 

atzavares com les figues de moro  les està matant “el morrut de  l’atzavara” arreu de  la costa 

mediterrània.  

 * La Sra Montse Jaile comenta la quantitat de burilles de cigarret que hi ha a la platja. 

*  El  Sr  Miquel  Ribot  parla  del  problema  de  la  poda  verda,  i  creu  que  cal  demanar  a 

l’ajuntament que posi un punt de recollida.   El Sr.  Joan Massegur explica que s’havia valorat 

posar‐ne  un  a  sobre  el  pàrquing  però  que,  a  causa  de  l’alzina  que  hi  ha  a  la  rambla 

Tramuntana, es va veure que el camió de recollida no hi passaria. 

*La Sra.  Isabel Vidal demana  la neteja  i  la desinfecció de  la zona de  les deixalles, almenys  la 

temporada de màxima afluència, també girar el contenidor de vidre.  

*La Sra Montse Torres pregunta si hi ha una actuació prevista per ampliar la zona de protecció 

del  Cap  de  Creus  com  a  zona  natural  protegida.  Sobre  les  motos  d’aigua,  preguntar  a 

l’ajuntament quina acció té prevista.  

*La Sra. Neus Agell proposa demanar a ADIF allargar l’andana de l'abaixador pel risc de caure 

quan vas en els primers o darrers vagons. També, a la mateixa sol∙licitud a ADIF, demanar de 

tancar amb una barrera la part del darrere del polígon 2, ja que està a tocar de la via. 

*El Sr. Miquel Ribot proposa demanar que al terreny d’ADIF, al costat del pàrquing, s'hi situï un 

heliport; la Sra. Anna Folcarà informa que n’hi ha un a l’entrada del poble.  

*Es demanarà posar pilones al llarg de la rambla Tramuntana. 

El Sr. Miquel Desoi fa una defensa i una reflexió sobre la continuïtat de l’Associació parlant de 

les coses que s’han aconseguit amb el temps i de la importància d'estar associats. 

I sense cap més assumpte per tractar, quedem que traslladarem les demandes a l’Ajuntament i 

es dona per acabada l’assemblea a les  19.30 hores. 

 

La presidenta                                               La secretària                              El Tresorer 

Anna Pibernat i Tornabell                         Fina Vila Corominas                 Joan Massegur Rabaseda 

 

 

 


