CONDICIONS I NORMATIVA DE LA CASA DE CAN TORRA (Important)
• Segons nova normativa de la Generalitat vigent a partir de l'any 2017,
aquesta casa no està censada i per tant no compleix les condicions
necessàries per poder pernoctar més de una nit. Per tant fins que la
casa no estigui censada, només podreu pernoctar una sola nit.
• La casa de can Torra (405m.) és troba situada dins el PEIN (Pla
d´Espais d’Interès Natural) de les Guilleries, a uns 4km de la població de
La Cellera de Ter (160m.) a la comarca de La Selva.
S´accedeix per pista forestal senyalitzada i en bones condicions, si
utilitzeu algun vehicle per portar material o pujar gent millor si és un
vehicle alt o un 4x4.
• Accés: Per entrar a la casa s´hi va per la part del darrera on trobareu
una porta tancada amb clau (NE) al costat hi trobareu una altre porta
que són els lavabos.
La porta principal (S) està tancada amb una barra de fusta i que només
és pot obrir des de dins.
Quan marxeu de la casa deixeu-ho tot tancat (portes, finestres, llum i
lavabos)
A la part sud-est (SE) hi ha parets que és troben en estat ruïnós i perill
de despreniments de pedres, queda totalment prohibit anar-hi.
• Espais: La casa disposa d´una gran llar de foc i graelles. No hi ha cuina
amb gas. Si algú vol cuinar fora de les brases s'haurà de portar un
fogonet sota la seva responsabilitat. També hi trobareu plats, coberts,
olla i paella, si els utilitzeu deixeu-los nets i endreçats.
Normalment trobareu llenya per fer foc, recomanem que en recolliu pels
pròxims que han de fer estada i deixar-la al llenyer. En trobareu pels
voltants.
Queda totalment prohibit fer foc a fora durant tot l'any.
D´aliment hi trobareu oli, sal i sucre, no deixeu menjar que és pugui fer
malbé ni de data curta.
En el menjador hi ha taules i bancs, una pica d´aigua i els interruptors
generals de la llum.
A dalt hi ha les habitacions per dormir. No hi ha lliteres, ni llits, ni
calefacció per tant us heu de dur els estris necessaris per dormir i ser
previsors en cas de temperatures baixes a les nits.
En el lavabo hi trobareu wàters, dutxa, urinari i una pica d´aigua, per
accedir-hi tal com hem esmentat abans, haureu de sortir a fora.
L´aforament màxim de la casa serà de 30 persones.
• Llum i aigua: La llum funciona a través d'una placa solar que carrega
unes bateries, teniu varis interruptors repartits per la casa. No la
malgasteu. Si no gestioneu bé la llum en totes les diferents zones es pot
gastar i llavors haureu d'esperar que es torni a carregar.
L'interruptor general o magnetotèrmic és troba a la zona del menjador,
quan volgueu llum l'heu de enlairar i un cop acabeu l'estada s'ha de

tornar a baixar. En el quadre també hi trobareu un adaptador USB per la
càrrega de mòbil.
L'aigua prové d'un torrent i arriba al safareig de fora la casa, després és
distribueix a les diferents zones de la casa. El safareig raja sempre
excepte amb èpoques de sequera o bé que la mànega del torrent s´hagi
embossat Si no hi ha aigua cal contactar amb el responsable de la casa.
L'aigua com que no està tractada està declarada NO POTABLE, és el
mateix cas de la Font del Bassi que és troba situada a 10 minuts a peu
de Can Torra. Recomanem que per consumir pugeu garrafes d'aigua.
• Recollida:
- 1 S'han de portar bosses grans per les escombraries i un cop
s'abandona la casa s'han de baixar al poble.
- 2 Deixeu neta la casa a dins i fora.
- 3 Tanqueu l'interruptor general del quadre del menjador.
- 4 Tanqueu les finestres i portes exteriors de tota la casa i dels lavabos.
- 5 Apagar el foc i finalment l'aigua del safareig que ha de quedar oberta.
Per tornar les claus de la casa, quedeu d'acord amb el responsable. En
cas de no poder contactar amb ell, deixar les claus en el bar del Centre
Parroquial (Bar El Local). Si us plau, no us despisteu.

L´A. E. i G. PUIG D´AFROU US DESITJA QUE TINGUEU UNA BONA
ESTADA!!

