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Recomanacions 

• Aconsellem als grups que algun responsable dugui cotxe per atendre qualsevol im-
previst, ja que a la casa no hi ha cotxe permanentment. 

• Us recomanem que porteu: 
 sac de dormir 
 coixinera 
 utensilis de neteja personal 
 tovalló de roba 
 gorra  
 calçat adequat de sola rugosa: botes o esportives 
 impermeable  
 lot 
 crema solar 
 protector pels llavis 
 
• I si penseu fer alguna excursió: 

   gorra o mocador 
   cantimplora  
   motxilla petita 
 
• Us recordem els telèfons que poden ser d’utilitat: 
  Associació Catalana Cases de Colònies 93.474.74.74 
  Urgències mèdiques 112 
  CAP Castelldefels 93.636.66.60 
  Hospital de Viladecans 93.659.01.11 
  Emergències 112 
  Bombers 085 
  Policia Local 092 
  Informació Generalitat 012 
  Oficina de Turisme Castelldefels 93.635.27.27 
  Parc Natural del Garraf 93.5 97.1 8.19  
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Estalvi d’aigua 

En aquest establiment intentem l’estalvi i l’ús racional d’aigua. Per això dispo-

sem d’uns mecanismes per facilitar-ho i us demanem que col·laboreu en aques-

ta tasca de la següent manera: 

• A les cisternes dels WC pots aturar la descàrrega 
prement dos cops el polsador. 

• Les dutxes i lavabos disposen d’un dispositiu per 
l’estalvi d’aigua 

• Utilitza només l’aigua que necessitis. 

• Les aigües brutes de Cal Ganxo es tracten a la de-
puradora biològica, Podeu acostar-vos també a 
visitar-la. 

Recordeu que l’aigua és un bé escàs i que fer-ne un us racio-

nal beneficia a tothom. 

Estalvi energètic 

Per a ser respectuosos amb el medi hem de evitar malbaratament d’energia. 

Aquesta instal·lació disposa de mecanismes que permeten l’estalvi d’energia 

(conduccions amb aïllament, instal·lacions elèctriques eficients, etc.) . Però, per 

aconseguir-ho, és imprescindible el bon ús per part dels usuaris, es per això:  

• Quan la calefacció estigui en funciona-
ment vigileu de tancar les portes i fines-
tres. 

• Tingueu present tancar els llums quan 
marxeu de les sales i les habitacions. 

Si disminuïm el consum energètic, reduirem els 

nivells de contaminació. 
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Benvinguts 
A l'Associació Catalana Cases de Colònies desitgem que la vostra estada us sigui 

profitosa i agradable. Hem posat tota la il·lusió i farem el possible perquè així sigui. 

Per a facilitar l’organització i el bon funcionament, recomanem que us llegiu 

atentament aquest fullet on hi trobareu les normes de funcionament de 

l’equipament. Esperem que les seguiu i que respecteu la casa i l’entorn i si s’escau, 

contribuïu a la seva millora. 

Un dels objectius de l’Associació Catalana Cases de Colònies és l’educació 

Ambiental. Per dur a terme aquesta tasca disposem d’un programa d’activitats per 

a escoles, instituts, entitats de lleure i grups familiars. 

Aquest equipament a més és referent en els seus plantejaments ambientals, ja que 

les seves instal·lacions compleixen la normativa específica sobre gestió de residus, 

estalvi d’aigua, estalvi energètic, reducció d’embalatges i educació ambiental, i per 

això us demanem que tingueu molt present aquesta vocació respectuosa en les 

vostres activitats i participeu activament en aquesta gestió. 
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Normativa de l’equipament 

Ordre, higiene i neteja 

• No podeu fumar en tot el recinte.  

• Heu de mantenir netes les instal·lacions (sales, habitacions, entorns, ...).  

Per això disposeu del material necessari.  

• Respecteu el mobiliari, estris i pòsters de la casa. 

• En acabar l’estada deixeu la casa neta i endreçada. 

• Per respectar el descans de tots, haureu de fer silenci a partir de les 23 hores. 

• L'hora d'entrada a la casa el primer dia, serà l'establerta en el contracte, així com 

l'hora d'abandonar la instal·lació el darrer dia. 

• En cas de produir-se qualsevol desperfecte s’abonarà en finalitzar l’estada. 

• No està permès portar animals de companyia. 
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Contribuïm a la millora del Medi Ambient 
Recollida selectiva 

Al CAA Cal Ganxo considerem molt important la recollida selectiva dels residus. 
Per això separem el vidre, el paper, el cartró, les piles, els fluorescents,  els olis de 

cuina i les restes orgàniques. És molt important que col·laboreu en aquesta tasca 

de la següent manera: 

• A l’equipament hi trobareu un contenidor per recollir el paper i el cartró. 

• A la recepció disposeu d’un contenidor per la 

recollida de piles. 

• Al menjador hi trobareu els contenidors per la 

recollida selectiva: envasos (envasos de plàstic, 

llaunes, tetrabricks), paper, rebuig, vidre i un 

altre per a la matèria orgànica (peles de fruita, 

sobres de menjar,...).  

Com a exemple d’ús del residu 

orgànic es disposa d’un petit 

compostador on s’elabora el 

compost, que serveix d’adob 

per les plantes Podeu acostar-

vos a visitar el compostador. 

La importància de la recollida 

selectiva està en la reducció dels 

residus i el seu aprofitament 

posterior. 
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El menjador i els àpats 

• Vosaltres us encarregueu de parar i desparar taula, servir el menjar, netejar les 
taules i escombrar el menjador. 

• Els horaris dels àpats són els següents: 

   Esmorzar    Dinar    Sopar 

    09:00 h   13:30 h  20:00 h 

• L’aigua per beure l’heu de demanar a la cuina.  

• La pensió completa inclou el cafè, el vi, i no inclou altres begudes. Caldrà abonar 
aquestes consumicions en finalitzar l’estada. 

• No es permet conservar ni consumir aliments o begudes portats de fora de la 
casa. 

• Si voleu algun àpat d’excursió, cal avisar-ho abans de l’estada. 

• No es permès el consum de begudes alcohòliques a la instal·lació. 
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Habitacions i lavabos 

• L’últim dia d’estada haureu de deixar les habitacions a l’hora convinguda. 

• A les habitacions no podeu menjar, beure, ni guardar cap mena d’aliments. 

• És absolutament prohibit fumar a les habitacions. 

• No heu de treure mantes o llençols de les habitacions, ni moure les lliteres de 
lloc. 

• És obligat utilitzar llençol de sota. Aquest se subministra a la casa. 

• No salteu damunt dels llits ni pugeu amb 
les sabates posades. 

• El personal de la casa neteja els lavabos un 
cop al dia. 

Els voltants  

• Us demanem que gaudiu de l’entorn amb respecte. 

• A la casa hi trobareu informació sobre excursions amb itineraris de diversa 
durada i contingut que us permetran descobrir l’entorn de Cal Ganxo, 
Castelldefels i el Parc natural del Garraf  

• Podeu sol·licitar els serveis d’un educador que us acompanyi  en les vostres 
activitats i que enriquirà la vostra estada a aquest equipament educatiu de 
referència. 


