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Cala Salions, 12/06/20 

 

 

Aclariment de diferents dubtes que han anat sorgint arran de la pandèmia 

de la COVID-19: 

 

1. Aquest any, amb el permís de l’Ajuntament de Tossa de Mar i de la Policia Local, 

la barrera estarà baixada durant tot el mes de juny, en horari d’oficina. Els motius 

d’aquesta mesura són: millorar el control d’accés a la nostra platja; poder realitzar 

totes les tasques necessàries per mantenir les instal·lacions; nivell sanitari més eficaç 

i adient pels interessos de tothom. 

2. Donada la situació sanitària actual i, la petició de l’Ajuntament, d’evitar al màxim 

la rotació de persones en els apartaments, només es podran llogar els que disposin 

de la preceptiva llicència turística. Per això, tots els que disposeu d’aquesta llicència 

haureu de presentar a l’oficina el contracte de lloguer, per tenir coneixement de la 

durada i nombre d’ocupants de cada apartament, en cada estada.  

3. En la mateixa línia, per evitar manipulació de paper a través de correu postal, 

aquest any es faran les notificacions via mail, o bé ,qui no en disposi, per 

telèfon/Whatsapp. Tanmateix es publicarà tot a la pàgina web i al taulell d’anuncis 

penjat a la paret de l’oficina, fins que tot torni a la normalitat. 

4. Agrairem als socis que s’adrecen a l’oficina, que mantinguin les distàncies de 

seguretat i entrin amb mascareta, donat que és un lloc tancat, per garantir la 

seguretat tant dels treballadors, com dels altres usuaris. 

5. Borsa de treball: Estem habilitant un espai a la web de Cala Salionç, on tothom 

podrà accedir i veure les ofertes laborals, així com oferir serveis. És una bona manera 

de prioritzar la contractació de persones de la Cala, per poder ajudar-nos entre tots. 

6. Aquest any, els adhesius per accedir, tampoc s’enviaran per correu postal, de 

manera, que en principi es donaran des de l’oficina, a mesura que pugueu venir, o 

bé des de la mateixa barrera fora de l’horari d’oficina. 

7. Respecte a la morositat, convido a tots aquells veïns i veïnes que tinguin quotes 

pendents, a reunir-nos per trobar una solució favorable per tots, de manera que no 

sigui necessari llistar més a ningú en una acta. Tots som “salionígens”, estimem la 

nostre Cala i hem de procurar una millor convivència. Us proposo buscar formes per 

liquidar els deutes, tenint en compte la situació de cada persona per separat. Només 

es llistaran aquells apartaments que no hagin tingut la voluntat de trobar una solució 

conjunta, pel que haurem d’iniciar procediment legals, costosos per tots. 

8. Ús de la platja durant el mes de juny: grups reduïts, cada 4 metres de separació. 

No es podrà menjar, jugar a esports de grup ni portar inflables a la platja. Aquest 

any, després del temporal Glòria, la platja ha quedat molt malmesa. Amb les mesures 
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indicades des de l’Ajuntament de Tossa, hi ha poc lloc per a tots. Preguem prioritzeu 

l’espai de la sorra per a persones d’edat més avançada i els que pugueu, us instal·leu 

a les roques fins el segon embarcador. 

9. A partir del juliol, en funció dels canvis per a la nova normalitat, valorarem la 

contractació de socorrista i metge. El servei de bus es reactivarà, complint les 

mesures de seguretat que ens marquin per a aquest període. Si algú vol aquests llocs 

de treball, pot adreçar-se a l’oficina i comunicar-ho, a fi de tenir a tothom en compte. 

10. La Junta proposa data d’assemblea per als socis el proper 11 de Juliol. Tan bon 

punt com aquesta data sigui segura, us enviarem la convocatòria corresponent via 

mail. 

11. Des de la junta estem treballant per tenir la màxima informació en tot moment, 

però les noticies sovint són contradictòries i difícils de dur a terme. 

Us donem les gràcies a tots/es els/les socis/es, per la confiança dipositada en 

nosaltres. Hem rebut moltes mostres de suport i la veritat, això ens ajuda molt. Hem 

començat l’any amb un temporal devastador, el Glòria, que ens ha deixat sense 

platja. La tempesta que va venir després, va fer caure el pont, va tirar arbres i es va 

endur la barana del mirador, ocasionant també desperfectes en camins i altres parts 

de la urbanització . Per acabar, una pandèmia que ens ha tingut aïllats/des amb 

dificultats per resoldre a distància les necessitats pròpies de la Cala. Però ens en 

sortirem!!! 

 

Atentament,   

 

 

 

La Junta Directiva. 
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